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 مقدمه(  1-1

در سه دهه اخیر استفاده از دیوار برشی فوالدی به عنوان یک سیستم باربر جانبی در ساختمان مورد توجه 

در پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش است، 

خیزی باال ساخت ساختمانهای جدید و بعضاً تقویت ساختمانهای موجود، به خصوص در کشورهای با لرزه

 همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفته شده است. 

دهد که استفاده از سیستم دیوار برشی فوالدی نسبت به سیستم قاب نتایج یک مقایسه اقتصادی نشان می

 جوئی به همراه خواهد داشت.رف فوالد صرفهدرصد در مص 05خمشی فوالدی تا 

گونه پیچیدگی خاصی در ، دیوار برشی فوالدی سیستمی بسیار ساده بوده و هیچنیز از نقطه نظر اجرائی

ها و کارگران فنی، با داشتن دانش فنی موجود و بدون اجرای آن وجود ندارد. از این رو مهندسان، تکنسین

های متعارف در اجرای انند آن را اجرا نمایند. دقت انجام کار در حد دقتتونیاز به کسب مهارت جدید می

 باشد.ها میهای فوالدی بوده و با رعایت آن، ضریب اطمینان اجرائی به مراتب باالتر از دیگر انواع سیستمسازه

سیستم  سرعت اجرای در کارخانه و نصب آن در محل،قطعات این سیستم  ن ساختکابا توجه به امهمچنین 

 شود.کاسته میباال بوده و از هزینه های اجرایی، تا حد زیادی 

دیوار  نسبت به ،تر به لحاظ مقاومت و رفتارر به لحاظ اجرایی و ایمنتاین سیستم، جایگزینی تمیزتر و سریع

فاده قرار تواند مورد استنیز می های بتنیسازه های فوالدی بلکه درسازه نه تنها در باشد ومی برشی بتنی

 .گیرد

های ترین سیستماز سختاین سیستم های مهاربندی و از نظر سختی برشی از نقطه نظر مقایسه با سیستم

تر بوده و با توجه به امکان ایجاد بازشو درهر نقطه آن، کارائی همه باشد( سختشکل می Xمهاربندی )که 

رفتار سیستم در محیط  دهد کهات نشان مینتایج تحقیق .ستهای مهاربندی را از این نظر داراسیستم

سیستم به این مهاربندی بهتر است. در  سیستم هایمیزان جذب انرژی آن نسبت به همچنین پالستیک و 

ی هاقاب مثل ،های مقاوم دیگرها به مراتب بهتر از سیستمعلت گستردگی مصالح و اتصاالت، تعدیل تنش



متمرکز به صورت شده و اتصاالت آنها مصالح به صورت دسته در و انواع مهاربندها که معموالً خمشی

 .استتر خصوص در محیط پالستیک مناسبه صورت گرفته و رفتار سیستم ب باشند،می

 دیوار برشی فوالدی معرفی سیستم( 1-2

و تیر و ورق فوالدی یک از برشی پانل . هر استتشکیل شده تعدادی پانل برشی  ازدیوار برشی فوالدی 

اجزای مختلف این سیستم توسط مراجع معتبر به تشکیل شده است.  اند،هایی که ورق را احاطه کردهنستو

 (1-1شرح ذیل نام گذاری شده اند)شکل

( Vertical Boundary Elementsاعضای قائم این سیستم )ستون ها( به اعضای مرزی قائم ) .1

 موسوم هستند.

( موسوم Horizontal Boundary Elements) اعضی افقی این سیستم)تیرها( به اعضای مرزی .2

 هستند.

نامیده می Web plate )  (ورق های فوالدی عمودی مابین تیرها و ستون ها در هر پانل، ورق جان .3

 .دشون

 



 

 : اعضای سیستم دیوار برشی فوالدی 1-1شكل 

های الـب ۀزلـنـها به متونـت که در آن سـطره فوالدی اسورق دیوار برشی فوالدی مشابه یک تیر 

 ،باشدهای آن و ورق فوالدی به مثابه جان آن میکنندهند سختـانـمـات هـقـبـای طـرهـیـرورق، تـیـت

 (.2-1)شکل

 

 : مشابهت دیوار برشی فوالدی و تیرورق طره فوالدی 2-1شكل 

 



ها و برخالف تیرورق (3-1باشد، )شکل  صلب تواند ساده یامیها در این سیستم، اتصال بین تیرها و ستون

، در دیوارهای برشی فوالدی ندارند ی برشینقش به سزایی در گرفتن نیروها ،ها به علت ضعیف بودنکه بال

 نمایند. ءتوانند نقش خوبی در باربری ایفامی این اعضاءها، قوی بودن ستون به علت

  

 : اتصال تیر به ستون ساده و صلب در دیوارهای برشی فوالدی 3-1شكل 

 

جـانبی در تعـدادی از  هـایعنوان سیستم مقاوم در برابـر باره ب از دیوارهای برشی فوالدیدر سالهای اخیر، 

 ها که عمدتاً در ژاپن و امریکای شمالی قرار دارند استفاده شده است.ساختمان

 دیبرشی فوال انواع دیوار  (1-3

از چند دیدگاه مختلف قابل  این طبفه بندی دیوارهای برشی فوالدی در ساختمانها انواع گوناگونی دارند.

عملکرد ورق جان در برابر  و مشخصات مصالح مصرفی در اعضای این سیستم، مالحظات معماریبررسی است.

 . از عمده ترین این دید گاه ها  محسوب میشوندکمانش برشی )قطری( 

 مصالح مصرفی ورق جان و المان های مرزی می تواند متفاوت باشدچنان که در بسیاری موارد مشخصات

سخت  مقاومت ورق را پایین تر از مقاومت تیرها و ستون ها انتخاب می کنند. این مسئله بویژه در پانل های

 نشده موجب رفتار بهتری خواهد شد.

نیز نشان داده  4-1بحث است. همانطور که در شکل بیشترین مالحظات معماری در تعبیه بازشوها قابل 

وجود داردبه  مالحظات معماری  با توجه امکان تعبیه بازشو به اشکال مختلف شده  

 



 

 مالحظات معماری:  4-1شكل  

در جامع ترین طبقه بندی دیوارها ، که بر اساس نحوه عملكرد ورق جان در برابر 

نیز روابط طراحی نش برشی )قطری( میباشدو تمامی آیین نامه های معتبر دنیا کما

به سه نوع تقسیم بندی خود را بر این اساس تببین نموده اند،دیوارهای برشی 

 میشوند.در ادامه به تشریح این طبقه بندی خواهیم پرداخت 

 سخت نشده با ورق جان دیوارهای برشی  (1

کننده هستند. یوارهای برشی فوالدی دارای ورقهای جان نازک و بدون سختترین ددر ایاالت متحده رایج

و  ASCE7 آیین نامه های این نوع دیوار، پایۀ سیستم دیوار برشی فوالدی است، که در( 0-1)شکل 

AISC341  آمده است.  "دیوار برشی فوالدی ویژه"بعنوان 

 

 : دیوارهای برشی فوالدی سخت نشده5-1شكل 



سطوح در )قطری(مقاومت فشاری ناچیزی دارد و بنابراین کمانش برشی  ورق جان،  ها دیواراین نوع در 

بارهای جانبی بجای برش، بوسیلۀ کشش قطری در ورق در این شرایط افتد. پائین بارگذاری اتفاق می بسیار

شوند که ی میای طراحشوند. المانهای مرزی بگونه)مشابه عمل میدان کششی در تیرورقها( تحمل می 1جان

خیزی زیاد، به ورقهای جان اجازه دهند کشش قطری زیادی را گسترش دهند؛ در طراحی برای مناطق با لرزه

شوند که به ورقهای جان اجازه دهند در کل پانل به تنش تسلیم موردانتظار این اعضاء طوری طراحی می

 (6-1)شکل خود برسند.

 

 دیوارهای برشی فوالدی سخت نشده:  6-1شكل 

 

 سخت شدهبا ورق جان دیوارهای برشی  (2

 در نوع دیگری از دیوارهای برشی فوالدی ورق جان بوسیله سخت کننده های طولی و عرضی اجرا میشود.

بطور کلی در سیستم دیوار برشی با جان سخت شده هدف، جلوگیری از کمانش صفحه تا جاری شدن آن در 

 (7-1)شکل  برش می باشد.

 

                                                 
تونها که کند. ورق جان از دوطرف به سورق جان به ورق فوالدی اشاره دارد که در برابر برش افقی در دیوار مقاومت می  1

شوند، نامیده می(HBE) شوند و در باال و پائین به تیرها که المانهای مرزی افقی نامیده می (VBE)المانهای مرزی قائم 

 متصل است.

 



 

 دیوارهای برشی فوالدی سخت نشده:  7-1شكل 

 

باشند که  ایه اندازهها ممکن است بکنندهدهند. سختورق جان را افزایش میبرشی  ها کمانشکنندهسخت 

برای ورقهای  جزئی باشند.بصورت ورق جان بتواند مقاومت تسلیم برشی خود را گسترش دهد یا ممکن است 

آمده از های جزئی، مقاومت، ترکیبی از مقاومت کمانش برشی و مقاومت اضافی بدستکنندهتجان با سخ

 گردد.یافته برای تیرورقها محاسبه میعمل میدان کششی است. مقاومت موجود با استفاده از روشهای توسعه

 (8-1)شکل 

 

 

 دیوارهای برشی فوالدی سخت نشده:  8-1شكل 

 



 برشی فوالدی مرکب )کامپوزیت( دیوارهای (3

شوند. در این سیستم، دیوارهای برشی فوالدی مرکب )کامپوزیت( نیز در طرحهای ساختمانی استفاده می

شدن کافی گردد. سختمی کردن بتن در یکطرف یا دوطرف ورق جان سختورقهای فوالدی جان با اضافه

ضوابط طراحی دیوارهای  AISC341شود. در می یجادادادن به تسلیم برشی ورق جان معموالً برای اجازه

 (9-1)شکل  برشی مرکب آمده است.

 

 دیوار برشی فوالدی کامپوزیت:  9-1شكل 

 رد آنهااین نوع دیوارهای برشی فوالدی در برخی ساختمان ها در سالهای اخیر بکار گرفته شده اند، اما کارب

در برابر بارهای جانبی متداول نمی باشد. مانند سایر سیستم های مقاوم   

 والدیمقایسه با دیوارهای برشی بتنی و ف در مرکب.دیوارهای برشی فوالدی 

: دارای مزیتهایی  ذیل است معمولی  

با دیوار ه در مقایسه با دیوارهای برشی بتنی مسلح، این نوع دیوارها )در صورتی که ظرفیت برشی مشاب -1

 برشی بتنی مسلح داشته باشند(

اه دارای ضخامت و وزن کمتری می باشند. فضای اشغالی کم در دیوارهای برشی فوالدی مختلط از دیدگ 

ی شود. وزن معماری، بسیار مفید بوده و باعث دسترسی به فضای مفید بیشتر مخصوصا در سازه های بلند م

ار برشی بتنی داسیون و همچنین نیروی زلزله کوچکتر در مقایسه با دیوکمتر این نوع دیوارها نیز منجر به فون

 خواهد شد.



 بتنی این نوع دیوارهای برشی می توانند بصورت درجا یا پیش ساخته باشند. در صورتی که دیوارهای -2

خت ام ساپیش ساخته بکار برده شوند چنین دیوارهایی می توانند به صفحه فوالدی در زمان مناسب در هنگ

 متصل گردند

فحه در دیوارهای برشی فوالدی، برش طبقه توسط عمل میدان کششی بعد از کمانش قطر فشاری ص -3

ز تسلیم فوالدی تحمل می گردد، اما در دیوارهای برشی مختلط، صفحه بتنی از کمانش صفحه فوالدی قبل ا

ی تحمل می تسلیم شدگی برش شدن آن جلوگیری می کند. بنابراین صفحه فوالدی، برش طبقه را از طریق

 کند و در نتیجه، ظرفیت برشی صفحه فوالدی نسبت به وضعیت قبلی افزایش می یابد.

فوالدی  صفحه بتنی به عنوان عایق صوتی و حرارتی و نیز پوششی در مقابل آتش سوزی برای صفحه -4

 عمل می کند. 

 حفره داربرشی فوالدی  دیوارهای (4

 
 

 حفره داردیوار برشی فوالدی :  ۶۱-۶شكل 

دیوار برشی فوالدی حفره دار نوع خاصی از دیوار های برشی فوالدی بدون سخت کننده است که 

 در آن سوراخ هایی با آرایش خاص بر روی ورق جان ایجاد می شود.



بطور معمول هدف اصلی از ایجاد حفره روی ورق جان در این نوع دیوار ها  کاهش سختی  -

و مقاومت دیوار برشی فوالدی است. بعبارت دیگر در مواردی که دسترسی به ورق کم 

نیاز را با ایجاد سوراخ ضخامت به راحتی امكان پذیر نباشد میتوان سختی و مقاومت مورد 

 بر روی ورق ضخیمتر تامین نمود.

کار آمدی این روش با استفاده از روش های تحلیلی و آزمایشگاهی به اثبات رسیده است و  -

كان متناظر با زلزله های می توان انتظار داشت که سیستم با این شرایط تا حد تغییر م

 شدید شكل پذیر باقی بماند.

این روش مورد تایید آیین نامه های بین المللی بوده مشروط بر انكه حفره های ایجاد شده  -

راسر ورق پراکنده شود. در ورق جان دارای قطر یكسان باشند و با یک الگوی منظم در س

 دوایر باید به گونه ایی قرار گیرد که مرکز آنها بر روی یک قطر قرار گیرد.

 استفاده از دیوارهای برشی فوالدیمزایای   ( 1-4

عملکرد و سهولت طراحی،  ،رشی فوالدی نسبت به سایر سیستمهای ساختمانی در هزینه، اجرادیوارهای ب

مساحت افزایش در نتیجه  ودر مقایسه با دیوارهای برشی بتنی، کاهش ضخامت ) مزایای بسیاری دارند.

د. و تواند در طراحی فونداسیون مهم باشباشد. کاهش جرم نیز میزیربنای پالن( یک منفعت اساسی می

ست که دیوارهای برشی فوالدی در زمان بسیار کمتری نسبت به دیوارهای برشی بتنی ا مهمترین مزیت این

شده درنظر گرفته بندی ای برای قابهای مهارتوانند بعنوان گزینهدیوارهای برشی فوالدی می شوند.می نصب

پالن مشابه یا کمتری نیاز داشته  تی و مقاومت معادلی تأمین نمایند و مساحتتوانند سخشوند. آنها می

که معموالً مقدار در حالیمقایسه است. سرعت ساخت دیوارهای برشی نیز با قابهای مهاربندی قابل باشند.

یک بصورت توان زیادی از جوشکاری بصورت کارگاهی است، بیشتر جوشکاری کارگاهی ورقهای جان را می

 شود. الً عملیات نصب با سرعت بیشتری انجام میپاس جوش گوشه انتخاب کرد و بنابراین معمو

پذیری ورقهای کند. شکلعملکرد خوبی را تحت بارهای جانبی متوسط تضمین می ،سختی و مقاومت سیستم

 شود.ای شدید میفوالدی در دیوارهای برشی فوالدی منجر به عملکرد خوب تحت بار لرزه



توانند های کوتاهتر مینمایند، دهانهاومت زیادی تأمین میبدلیل اینکه دیوارهای برشی فوالدی سختی و مق

 شود.پذیری بیشتر برای استفاده از فضای معماری میاین موضوع منجر به انعطافاستفاده شوند. 

، استفاده از دداربندی مهارسیستم دیوار برشی فوالدی نسبت به سیستم  عالوه بر مزایایی کهبطور خالصه 

 :را در بر داردمزایای زیر  یدیوار برشی بتناین سیستم نسبت به 

 وزن ساختمان و به تبع آن کاهش نیروهای جانبی وارده                کاهش -   

 هاپیکاهش ابعاد و هزینه ساخت  -   

 ساختمان اتمفید طبق یافزایش فضا -   

 آن ای فوالدی مجاوراستفاده از مصالح یکسان )فوالد( در ساخت دیوار برشی فوالدی و قابه -   

مناطق  در هاحل مناسبی برای ساخت سازهدیوار برشی فوالدی راه) سرعت ساخت و نصب باال -   

 روبروبا مشکل با توجه به طوالنی بودن فصل سرما  های بتنیاجرای سازه در آنها سردسیر است که

 (است

 دیده آسیبو ضعیف  یهاهساز یسازبهدر  مناسب بودن سیستم به منظور استفاده از آن -   

های مقاوم در این سیستم نسبت به دیگر سیستم پذیری و جذب انرژی زیادسختی، مقاومت، شکل -   

  برابر بار جانبی

 ستفاده از سیستم دیوارهای برشی فوالدیی اهامحدویت ( 1-5

 2ترین ساختمانهایک و دوطبقه تا بلندمرتبهاز توان برای ساختمانهای مسکونی دیوارهای برشی فوالدی را می

در  امابهرحال با اینکه سیستم برای ساختمانهای کوچک و بزرگ قابل استفاده است، مورد استفاده قرار داد.

 ایستی به موارد زیر توجه کرد:مورد انتخاب این سیستم ب

                                                 
2  ASCE7 ای بجز برای سیستمهای دوگانه، در مناطق طراحی لرزهD  وE  وF 165، ارتفاع دیوارهای برشی فوالدی را به 

 کند.( محدود میمتر 05فوت )حدوداً 

 



نسبت به ای، ممکن است مشکل یا حداقل برای طراحی لرزه AISC341تأمین تعدادی از الزامات (1

کنند که تیرها و ضوابطی که الزام میتأمین باشد.  ترکنندهجزئیات معمولی در ساختمانهای کوچک خسته

هند )و با الزامات مختص به قابهای خمشی ویژه ستونهای دیوارهای برشی فوالدی یک قاب خمشی تشکیل د

، مشکل آن بکار گرفته شدهتطبیق نمایند(، ممکن است در ساختمانهائی که دیوارهای برشی فوالدی در 

 باشد.

تر است. با اینکه تأمین یک ورق فوالدی با مقاومت برای ساختمانهای بلند، کنترل تغییرمکان نسبی مشکل(2

های بلندتر دیوار برشی کند، تغییرمکان نسبی ساختمان ممکن است نیاز به دهانهکافی مشکلی ایجاد نمی

های بهرحال، بدلیل اینکه دیوارهای برشی فوالدی با دهانهفوالدی برای کاهش نیرو در ستونها داشته باشد. 

بی ساختمان، استفاده از آنها محدود است. کنترل تغییرمکان نسافقی بلند مورد مطالعه قرار نگرفته است، 

ممکن است نیاز داشته باشد که دیوارهای برشی فوالدی در بعضی جهات تقویت گردند، مثالً استفاده از دو 

تأمین تیرهای فرعی برای انتقال نیروهای واژگونی به  و دیوار برشی برای کاهش نیروی محوری درستونها

 ستونها مجاور.

م در دیوارهای برشی فوالدی،اینگونه سازها نیازمند تدابیر ویژه ( با توجه به استفاده از ورقهای با ضخامت ک3

 در مورد پایایی سیستم در برابر حریق و همچنین جلوگیری از مشکالت ناشی از خوردگی است.

 در دنیا دیوارهای برشی فوالدی پیشینه استفاده از   (1-6

در و ایران ژاپن  ،متحده، کانادا، مکزیک دیوارهای برشی فوالدی در تعداد بسیاری از ساختمانها در ایاالت 

تا ساختمانهای بلندمرتبه استفاده شده است. عالوه بر  مسکونیی طیف وسیعی از انواع ساختمانها

سازی ساختمانهای موجود دارای قاب که سختی و ساختمانهای جدید، ورقهای فوالدی جان برای مقاوم

 مقاومت بیشتری نیاز دارند، بکار رفته است. 

دیوارهای برشی فوالدی هرجا عملکرد ساختمان اجازۀ استفاده از دیوارهای با طول متوسط را بدهد، بکار 

مرتبه و بلندمرتبه با پالنهای تکراری و هستۀ ساختمانی پیوسته، بویژه برای روند. ساختمانهای میانمی

 باشند.دیوارهای برشی فوالدی مناسب می



 کاربرد در ژاپن  (1

و ساختمان  Steel Nipponز ساختمانهای جدید دارای دیوار برشی فوالدی در ژاپن، ساختمان مثالهائی ا

Shinjuku Nomura  باشد. اند،میساخته شده 1975که هر دو درتوکیو قرار دارند و در سال 

  ساختمان نیپون استیل : 

ان بیست طبقه مردید، ساخترسد اولین ساختمانی که در آن از دیوارهای برشی فوالدی استفاده گبنظر می

Steel Nippon  .(11-1)شکل در توکیو بوده است 

 

 

 

 

 )سمت راست(  Steel Nipponساختمان  -11-1شکل 

های خود برای نیروهای ها در انتخاب سیستم مقاوم سازهخیزی شدید منطقه و دقت ژاپنیبا توجه به لرزه

گردد. البته این های برشی فوالدی تا حدی مشخص میجانبی ناشی از زلزله، اهمیت و رفتار مناسب دیوار

 شده در دانشگاه توکیو صورت گرفته است.انتخاب با مطالعۀ دقیق و آزمایشهای انجام



نشان داده شده است. )یوکویاما و  12-1در شکل  Steel Nipponپالن دیوار برشی فوالدی در ساختمان 

بینی شده ده برای مقاومت دربرابر بارهای جانبی پیش. در این ساختمان دو سیستم عم(1978همکاران، 

گیری از دیوارهای است. در جهت عرضی فقط از دیوارهای برشی فوالدی و در جهت طولی عالوه بر بهره

 مذکور، از قابهای خمشی فوالدی نیز استفاده شده است. 

 

 Steel Nipponپالن دیوار برشی فوالدی برای ساختمان  -12-1شکل 

از دیوارهای برشی فوالدی و برای تر در طبقۀ چهارم و باالجه به مدارک موجود سازه این ساختمان ،با تو

  است. در بتن استفاده شده قرارگرفتهتر از دیوارهای برشی فوالدی طبقات پائین

 

  نیپتون استیلدر ساختمان  فوالدیبرشی  جزئیات سیستم دیوار:  13-1شکل 



های افقی کنندهمتر( با سخت 3.7متر در  2770) بطور تیپ، های مورد استفاده یوارابعاد پانلهای د همچنین

برای جلوگیری از کمانش ورقهای فوالدی میلیمتر(  12.0و  9.0و  6.0و  4.5ضخامت )و قائم و ورقهای ب

 است.نشانداده شده  (13-1 )در شکل نیپتون استیلساختمان  فوالدیبرشی  جزئیات سیستم دیوار باشد.می

  شینجوکو نومورا:ساختمان 

طبقه از سطح   ۱۲متر و  ۱۲۲در ساخت سومین ساختمان بلند توکیو به نام شینجوکونومورا با ارتفاع 

طبقه زیرزمین، برای اجتناب از بکارگیری دیوار برشی بتنی، از سیستم  ۱ متر و ۱/۱۷ ارتفاع زمین و

رایزرهای تاسیساتی  ها وه اطراف آسانسورها، پلههای مرکزی آن کفوالدی در هسته ورق دیوار برشی

 (14-1)شکل باشد، استفاده گردید. می

 

 Steel Nipponپالن دیوار برشی فوالدی برای ساختمان  -14-1شکل 

 

 مقطع ساختمان مذکور نشان داده شده است.  پالن و 10-1 در شکل



 

 :  پالن و مقطع ساختمان شینجوکو نومورا 10-1شکل 

کننده استفاده از سخت ارهای برشی فوالدی مذکور برای جلوگیری از کمانش ورقهای فوالدی،در دیو

در سمت دیگر بصورت افقی به ورقهای فوالدی  ها در یک طرف بصورت عمودی وکنندهسخت .شده است

 اند . جوش شده

ودن این نوع اتصال باشد که با توجه به پرکار باتصال ورقهای فوالدی به قاب اطراف به کمک پیچ می

 هزینه از اتصال جوش استفاده شود.  توصیه شده است برای صرفه جویی در وقت و

  طبقۀ سیتی هال کوبه 35برج : 

 ( 16-1)شکل یکی دیگر از سازه ای بلند ساخته شده در ژاپن است.طبقۀ سیتی هال کوبه  30برج 



 

 سیتی هال کوبه  16-1شکل 

-1 )کننده است همانطور که در شکلاال دارای دیوار برشی فوالدی با سختاز طبقۀ سوم به باین ساختمان 

شده با بتن و در دو طبقۀ بعدی از دیوارهای برشی نشان داده شده، در ترازهای زیرزمین دیوارهای مسلح( 17

معرض شده با بتن و فوالد استفاده شده است(. ساختمان در فوالدی کامپوزیت بعنوان انتقال بین حالت مسلح

( مقدار کمی کمانش موضعی در دیوارهای برشی 1996تانی و همکاران )کوبه قرار گرفت. فوجی 1990زلزلۀ 

خط قائم  نسبت بهبام جابجائی و تغییرمکانهای ماندگار )  26کننده در طبقۀ فوالدی دارای سخت

 .گزارش کردند (میلیمتردر غرب  30میلیمتردر شمال و 220بترتیب

 



 

 ( 1996پالن و نمای ساختمان سیتی هال کوبه )فوجی تانا و همکاران،  -17-1شکل 

روش مهندسی سازۀ در مهم است بدانیم که ها در مورد دیوارهای برشی فوالدی، در بررسی تجربۀ ژاپنی

ای از سنتی در ژاپن، تمام اتصاالت تیر به ستون در ساختمان را حتی وقتی در بخشی از سیستم سازه

در اینصورت، دیوارهای برشی د. شونمی گرفتهشود، اتصاالت کامالً گیردار درنظریوار استفاده میبند یا دمهار

باشند که عملکرد اولیۀ آنها، کاهش حداکثر پاسخ ساختمان در حین فوالدی مانند میراگرهای هیسترسیز می

ل در مقایسه با روش زلزله است. با این حال، وجود دیوارهای برشی فوالدی و قابهای خمشی مقاوم کام

 آمریکای شمالی فراوانی بیشتری دارد.

 کاربرد در ایاالت متحده  (2

  طبقه سانفرانسیسكو 16بیمارستان  

  



در مرکز پزشکی سانفرنسیسکو دانشگاه  H.C.Moffitطبقه که بیمارستان  16برای یک ساختمان جدید 

 (18-1)شکل ای در نظر گرفته شد. زهانواع مختلفی از سیستمهای سا ،داد می توسعهکالیفرنیا را 

 

 سیتی هال کوبه  -18-1شکل 

ای زیاد و سختی باال ای برای مطابقت با الزامات بارهای طراحی لرزهدیوارهای برشی بهترین سیستم سازه

از آسیب، مناسب تشخیص داده شد، تعیین گردید )درآن زمان برای نگهداری سیستمهای حیاتی بیمارستان 

برداری بمانند(، و برای ارتفاع طبقه قابل دسترسی این سیستمها بعد از یک زلزلۀ شدید قابل بهرهبطوریکه 

ها و کردن تعدادی از داکتها، لولهبمنظور هماهنگی با تراز طبقات ساختمان موجود مجاور و بنابراین هماهنگ

 Polandو Wosserریکال در فضای سقف، محدودیتهائی ایجاد شد. سایر تأسیسات مکانیکال و الکت

ضخامت مورد  سانتیمتر( 125( گزارش دادند که دیوارهای برشی بتنی مسلح با ضخامتی بیش از )2553)

که از لحاظ معماری غیرقابل پذیرش بود، و نیاز هستند تا در برابر نیروهای طراحی زیاد مقاومت نمایند، 

نشان داده شده  19-1جزئیات تیپ دیوارها در اشکال  رهای برشی فوالدی استفاده گردید..بجای آن از دیوا

 سال بطول انجامید. 0تکمیل شد و ساخت آن  1977است. طراحی این پروژه در 

 



 

 ای از سطح، جزئیات تیپ دیوارهای برشی فوالدی و نمونهH.C.Moffitۀ بیمارستان توسع -19-1شکل 

 (Poland،2553و  Wosser؛ 1977اران،و همک Deanمقطع )

 

  هایت ریجنسی طبقه 33هتل 

واقع در شهر داالس در ایالت تگزاس آمریکـا،  طـراح بـه  هایت ریجنسی ۀبرای ساخت هتل هزار اطاق

فوالدی بـرای گـرفتن نیروهـای جـانبی ورق دالیل مختلف در جهت عرض ساختمان از سیستم دیوار برشی 

  دهد. عکسی از ساختمان مذکور را نشان می 25-1 شکلاستفاده نمود.  بخصوص باد

 

 :  نمای هتل هایت ریجنسی 25-1شکل 



طبقه بکار  ۱۱ تا ۷ فوالدی با توجه به موقیت قرارگیری آنها در ساختمان مذکور ازبرشی  دیوارهای

ه عبارت دیگر با یا ب شده واند. دیوارهای برشی فوالدی بکاررفته در این ساختمان بصورت تقویتگرفته شده

 .باشندکننده میسخت

 است: شرح زیره علل استفاده از دیوارهای برشی فوالدی در این ساختمان ب

2mکاهش مصرف فوالد از  -

N

2mبه  ۲۲۷۷

N

همانطور که  . گیردر مقایسه با قاب های فوالدی ممان ۷۷۷

 صرفه جویی در مصرف فوالد را به دنبال داشته است.  %۰۷گردد این کاهش بیش ازمشاهده می

گیری از سختی برشی باالی این نوع سیستم، بطوریکه از تغییرمکان در کنترل تغییرمکان ساختمان با بهره -

باالترین طبقه تا حد قابل توجهی نسبت به دیگر سیستمها کاسته شده و مقدار آن برای بار طراحی باد به 

mm ۱۷۷ گردیده است.  محدود 

فوالدی از مهاربند  ورق جویی در فضا با کاهش ضخامت دیوارها، زیرا اگر بجای دیوارهای برشیصرفه -

 یافت. ضخامت دیوارها بصورت قابل توجهی افزایش می ،گردیداستفاده می

اند، سرعت دهدر محل نصب گردی سرعت ساخت باال، با توجه به اینکه دیوارهای مذکور در کارخانه تولید و -

 ساخت به مراتب نسبت به استفاده از دیوارهای برشی بتنی باالتر رفته است. 

 آلیو ویو بیمارستان 

 ۀاندو در منطقنفرسان ۀغربی درالیه شمالسرگذشت بیمارستان آلیو ویو در سیلمار، منتهی ۀمطالع

باشد. این ساختمانها در برابر زلزله میترین مطالب در رابطه با رفتار لوس آنجلس کالیفرنیا یکی از آموزنده

 برداری رسید وبه بهره 1975در نوامبر  ،نشان داده شده است 21-1 تختخوابی که در شکل 055بیمارستان 

تخریب گردید. ساختمان این بیمارستان از مشهورترین  ۲۷۷۲نهم فوریه  ۀاثر زلزل هفته بر ۲۷پس از 

اندو بود که در آن عالوه بر تعدادی زخمی سه نفر که از بین آنها دو نفرسان ۀشده در زلزلساختمانهای تخریب

 نفر بیمار و یک نفر از کادر بیمارستان بودند، کشته شدند. 

اول آن از  ۀاصلی ساختمان بیمارستان از نوع بتنی مسلح طراحی گردیده بود که در دو طبق ۀساز

گیر استفاده شده بود. ب دیوار برشی و قابهای ممانباالی آن از ترکی ۀگیر و در چهار طبققابهای ممان



میالدی در همان محل قبلی ساخته شد. این بار با مطالعه و  ٨۷ۀ بیمارستان آلیو ویو مجدداً در اوایل ده

های احتمالی بعدی از دیوارهای برشی بررسی بسیار، برای جلوگیری از خرابی مجدد بیمارستان در زلزله

 . رای مقابله با نیروهای جانبی استفاده گردیدآن ب ۀفوالدی در ساز

 

 :  نمای بیمارستان آلیو ویو 21-1شکل 

دیوارهای برشی فوالدی بکار رفته از بازشو نیز استفاده  شود درهمانطورکه مشاهده می 22-1 شکل در

هم جوش شده ها از ناودانی دوبل که توسط ورقهای اتصال به کنندهشده است و تیرهای افقی همانند سخت

 ند. اپین به ستونها متصل شده اند و پانلهای فوالدی توسط پیچ وتشکیل شده

 

 :  نمونه تیپ دیوار برشی بکار رفته در بیمارستان آلیو ویو22-1شکل 



 

در صورت استفاده از دیوارهای برشی بتنی بجای دیوارهای برشی فوالدی، ضخامت دیوارهای مذکور 

گردید. در اطراف بازشوها نیز نیاز به آرماتور اضافی برای اتور الزم در آنها بسیار زیاد میقابل توجه و مقدار آرم

بود. عالوه بر آن استفاده از دیوارهای برشی بتنی ضخیم باعث ناپذیر میتقویت دیوار برشی بتنی اجتناب

اشد، بناسب با وزن میافزایش وزن ساختمان و طبیعتأ افزایش نیروهای ناشی از زلزله بر ساختمان که مت

 گردید.می

گیر استفاده ساخت مجدد بیمارستان از قابهای ممان با توجه به مطالعات طراح در صورتی که در

ولی با توجه به استفاده از  ،گردیدمی N/m2 ۲۷۲۱ مقدار مصرف فوالد در هر مترمربع زیربنا حدوداً ،شدمی

به عبارت  ،اهش یافتک N/m2 0/907 ع بهـربـترمـر مـهدر  سیستم دیوارهای برشی فوالدی مصرف فوالد

 جویی بعمل آمد. در مصرف فوالد صرفه %05دیگر 

ریج کالیفرنیا قرار گرفت. در تحت اثر زلزله قوی نرث مجدداً ۲۷۷۹ۀ ژانوی ۲۷بیمارستان آلیو ویو در

چند متر تا ساختمان اصلی زمین در محل پارکینگ بیمارستان که فقط  ۀشدگیریمذکور شتاب اندازه ۀزلزل

بود.  g 6/5 در جهت قائم دارای مقدار ماکزیمم و g ۷۲/۷ در جهت افقی دارای مقدار ماکزیمم شت،فاصله دا

و در  g ۰/۱شده در محل بام ساختمان  اصلی بیمارستان در جهت افقی گیریمقادیر شتاب ماکزیمم اندازه

ی بیمارستان مذکور برخالف رفتار بسیار بد ساختمان آن در بود. علیرغم این ارتعاشات قو g ۷/۲جهت قائم 

سیسات أای آن اعم از تخسارت وارده به اجزاء غیرسازه ای در بر نداشت وقبلی، هیچگونه خسارت سازه ۀزلزل

 (24و  23-1)اشکال و غیره بسیار ناچیز بود. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Olive View (ENR,1978)بیمارستان دیوار برشی  مراحل نصب -23-1شکل 

 

 Naeimریچ )نورث 1994در زلزلۀ  Olive Viewدربیمارستان ای خسارت غیرسازه -24-1شکل 

 (Lobo ،1997و

 

 

 



 چارستونساختمان مرکز درمانی در 

نفر جان خود  46فرناندو که در آن دو بیمارستان تخریب گردید و بر اثر آن سان 1971 ۀپس از زلزل

بیمارستانها از نظر مقاومت در برابر زلزله مورد  ۀتا ساختمانهای کلی را از دست دادند، تصمیم گرفته شد

ی که در این بررسی پس از بازنگری نیاز یبررسی قرار گرفته و در صورت نیاز تقویت شوند. از جمله ساختمانها

ستان این بیمار به یک مرکز درمانی در چارلستون واقع در جنوب کارولینا بود. طبه تقویت جدی داشت، مربو

باشد که زیربنای آن ساخته شده، متشکل از ساختمانهای متعددی از یک تا پنج طبقه می 1963که در سال 

در حدود
2m 32055  نوع دال بتنی  سقفها از مسلح و یاست. اسکلت ساختمان اصلی بیمارستان از نوع بتن

ها بود گیر همراه با دیوارهای اطراف پلهاز نوع قاب ممانباشند. سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی می تخت

 اند. که صرفأ برای بار باد طراحی شده

تحقیقاتی استفاده  برای تقویت بیمارستان مذکور به علت پیچیدگی آن از بهترین تیم طراحی و

مانهای بتنی در ترین روش تقویت ساختاید مناسبشبررسی علیرغم آنکه  تیم مذکور پس از مطالعه و گردید.

تصمیم گرفت تا در تقویت  به دالیل زیر ،باشدمقابل بارهای جانبی استفاده از دیوارهای برشی بتنی می

 بیمارستان مذکور به جای دیوار برشی بتنی از دیوارهای برشی فوالدی استفاده نماید. 

ن، زیرا دیوارهای برشی کاهش مشکالت برای بیمارا جلوگیری از اخالل در کار روزانه بیمارستان و -

 آورد. تمیز را در محل بوجود می نصب سریع و فوالدی امکان ساخت در کارخانه و

 65آمده بینی بعملجلوگیری از کاهش زیر بنای مفید و اتالف فضاها، باتوجه به اینکه طبق پیش -

دیوار برشی فوالدی به مراتب دیوار برشی برای تقویت ساختمان اصلی بیمارستان مورد نیاز بود و استفاده از 

 اتالف فضای کمتری داشت. 

توان تغییرات دیوارهای برشی فوالدی به سادگی می بینی امکان تغییرات در آینده، زیرا درپیش -

سیسات انجام داد. این تغییرات أموردنظر را اعم از جابجائی و یا ایجاد بازشو به دالیل مختلف از جمله عبور ت

 باشد. غیرممکن می ضاٌیا بع و ترشی بتنی به مراتب سختدر دیوارهای بر

 



 اورگوناختمان کتابخانه ایالتی س 

بنا گردیده بود و ضرورت حفظ  1937ساختمان کتابخانه ایالتی اورگان آمریکا واقع در سیلم در سال 

مورد مطالعه قرار آن برای بارهای جانبی ناشی از زلزله  ۀبدین لحاظ ساز .شدآن به لحاظ تاریخی احساس می

 گرفت. 

شکل بود، مشاهده گردید که ستونهای مستطیل مذکور که از نوع بتنی با تیرها و ۀبا بررسی ساز

عدم استحکام ساختمان  ضلذا تصمیم گرفته شد با فر. جانبی زلزله ناچیز است مقاومت آن در برابر بارهای

روشهای متعدد به دالیل زیر  ۀمطالع گیرد. با مذکور در مقابل بارهای جانبی سازه آن مورد تقویت قرار

  :بهترین سیستم برای این منظور سیستم دیوارهای برشی فوالدی تشخیص داده شد

 ای برخوردار بود، لزوم کنترل تغییرمکان ساختمان به لحاظ حفظ تجهیزات داخلی آن که از اهمیت ویژه -

 والدی این کنترل به خوبی انجام گرفت. ف ورق لذا با توجه به سختی قابل توجه دیوارهای برشی

دهی کتابخانه در زمان تقویت ساختمان، که به لحاظ ساخت قطعات در کارخانه سرویس لزوم بازبودن و -

 و نصب پاکیزه و بدون ریخت و پاش آن در محل این خواسته نیز برآورده گردید. 

ظرافت دیوارهای برشی فوالدی این مطلب زیر بنا تا حد امکان، که بعلت  لزوم جلوگیری از اشغال فضا و -

ای دیگر همچون دیوار برشی بتنی اجابت گردید. در تقویت ساختمان مذکور، هنیز در مقایسه با سیستم

توانست دیوارهای برشی فوالدی طوری طراحی گردیدند که بدون نیاز به ماشین آالت سنگین که می

ات به صورت جداگانه در کارخانه ساخته و حداکثر با دو باعث اخالل در کار روزانه کتابخانه گردد،  قطع

 نصب شود.  کارگر حمل و

 کاخ دادگستری مرکزی ایاالت متحده

 

، استفاده از یک سیستم هستۀ (The Century) طبقه در سانفراسیسکو 46برای یک ساختمان بلندمرتبۀ 

ب بزرگ )پرشده با بتن( بعنوان ای فوالدی مرکو ستونهای لولهکننده دیوار برشی فوالدی بدون سخت



کنند و در برابر مرکب بمقدار زیادی در سختی خمشی شرکت می یالمانهای مرزی پیشنهاد شد. ستونها

 (.20-1کنند. )شکل واژگونی در سیستم مقاومت می

 

 )Hooper ،2550و  Seilieای فوالدی مرکب پرشده با بتن )هستۀ دیوارها با ستونهای لوله -20-1شکل 

 

اگرچه آن پروژه در نهایت اجرا نشد )بعد از اینکه طراحی بطور کامل انجام شد و مجوزهای ساختمانی اخذ 

جنوب هسته برای کاخ دادگستری مرکزی ایاالت متحده بکار -شمال عرضکمگردید(، همان ایده در جهت 

-که در جهت شرقی بود( 26 -1 ل)شـکـیاتل ـس طبقه در 23رفت. کاخ دادگستری مرکزی، یک ساختمان 

 استفاده شده بود.شده بندی مهارقابهای از غربی آن 

 



 

 کاخ دادگستری مرکزی ایاالت متحده، سیاتل -26-1شکل 

 

 ای برای کاخ دادگستری مرکزی ایاالت متحده، سیاتلسیستم سازه -27-1شکل 

 

 ستم بود. انتخاب دیوار برشی فوالدی برای این پروژه براساس چهار فایده برای این سی

تر از آنچه که برای یک دیوار برشی بتنی معادل مورد نیاز دیوارهائی نازک ،سیستم دیوار برشی فوالدی (1

برای دیوار برشی  (71cm)شامل پوشش برای دیوار برشی فوالدی در برابر  (45cm)بود، احتیاج داشت 

 شد.جوئی می، که در نتیجه تقریباً دو درصد بر فوت مترمربع خالص، صرفه]بتنی



درصد کمتر از استفاده از یک سیستم هستۀ  18تر بود )تقریباً سیستم از دیوارهای برشی بتنی سبک (2 

دیوار برشی بتنی معادل( که کاهش متناظر در بارهای فونداسیون بدلیل بار ثقلی و کلیۀ بارهای جانبی 

 ای بهمراه داشت. لرزه

آوری بتن نبود و نصب آن شد و نیازی به زمان عملیع نصب میکاهش زمان ساخت بود، چون دیوار سر (3

 تر بود. نسبت به قابهای بادبندی ویژۀ معادل آسان

ی  برای اعتبار سیستم ئآن بود. )آزمایشهاپذیری عالی کمانشی و شکلاین سیستم مقاومت پس (4

 شده است(. انجامشدۀ این پروژۀ ویژه استفاده

 

 کاربرد در کانادا  (3

کننده در کانادا ساخته شدند، چون تمرکز محققین ، دیوارهای برشی فوالدی بدون سخت1985از اوایل دهۀ 

طرح استفاده از دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک برای کانادائی بر روی این نوع دیوار برشی فوالدی بود. 

ک و همکاران مطرح گردید. آنها بررسیها میالدی در دانشگاه آلبرتای کانادا توسط کوال 85اولین بار در دهۀ 

و مطالعات تئوریک و آزمایشگاهی خود را صرفاً بر روی دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک متمرکز کرده و 

های کششی ضمن انجام آزمایشهائی، برای محاسبۀ ظرفیت نهائی آنها، صفحۀ نازک جان را با یک سری میله

 مورب جایگزین نمودند.

  شش طبقه نامنظم در کبکساختمان 

این نوع ای دیوارهای برشی فوالدی در استاندارد طراحی فوالدی کانادا ، اجرا با انتشار مقررات طراحی لرزه

 بمقدار زیادی سرعت گرفت. دیوارها 

حل برای  مقاومت در برابر بار از دیوارهای برشی فوالدی قرارگرفته در پیرامون آسانسورها، بهترین راه نوعی

 3755( بود که وسعتی در حدود )28-1جانبی بر روی یک ساختمان شش طبقه با یک پالن نامنظم )شکل 

بعلت داشت.  Georges,Quebecدر خیابان  Group  Canam Manacساختمان مرکزیمترمربع( در

 رتفاعا متر 2270عرض )مرکز بمرکز ستونها( و  متر 2700دیوارها دارای محدودیت ابعاد هستۀ آسانسورها، 



قطعات دیوار در کارخانه ساخته شده و . ضخامت بودند.میلیمتر  0. تمامی ورقهای میانقاب دارای بودند

 (29-1)شکل  دوطبقه در محل با پیچهای اتکائی نصب گردیدند. بصورت

 

 

 Group  Canam Manacتوسعۀ ساختمان مرکزی  -28-1شکل 

 

 Group  Canam Manacان مرکزی دیوار برشی فوالدی در توسعۀ ساختم -29-1شکل 

 

 



 ساختمان هفت طبقه در کبک 

 

، براساس زمان Ste-Hyacinthe,Quebeدر  INGیک سیستم دیوار برشی فوالدی نیز برای ساختمان 

ای درنظر آوردن فضای قابل استفاده، انتخاب گردید که با دیگر سیستمهای سازهاجرای سریعتر و بدست

در این بتنی مسلح و قابهای مهاربند فوالدی( قابل مقایسه بود. ایدۀ طراحی  شده )از جمله دیوارهایگرفته

-1. )شکل ، انتخاب شدقرار داشت ،براساس یک هستۀ مرکزی برای دیوارها که دروسط ساختمانساختمان 

35.) 

 

 INGهستۀ دیوار در وسط ساختمان  -35-1شکل 

ساخته در کارگاه ساخته شد، تعدادی از پیش کامل دیوارها بصورتی متر 24ارتفاع در این ساختمان  

دیوارها در بخشهائی به اندازۀ نصف دهانه ساخته شدند و در کارگاه با درز جوشی قائم از باال تا پائین، به 

بجز برای وصله تیرها که پیچی بودند.. پای دیوار بطور ممتد به  (31-1)شکل یکدیگر متصل گردیدند،

 (.32-1ل فونداسیون مهار گردید. )شک



 

 INGنمای نزدیک دیوار در محل وصلۀ وسط دهانه، ساختمان  -31-1شکل 

 

 INGدیوار برشی فوالدی و جزئیات پای دیوار، ساختمان  -32-1شکل 

  مؤسسۀ تحقیقات کلینیكی مونترآل ساختمان(ICRM) 

ود مؤسسۀ دیوارهای برشی فوالدی همچنین برای اضافه کردن دوطبقه به یک ساختمان یک طبقۀ موج

(. یکی از 38-1در مونترآل مورد استفاده قرار گرفتند. )شکل  (ICRM)تحقیقات کلینیکی مونترآل 



الدی یک طبقۀ موجود تا سقف امتداد پیدا کرد و دیگری ودیوارهای برشی فوالدی در دوطبقه از باالی قاب ف

 6.8متر با ورقهائی بضخامت  4.8ر متر د 3متر و  3.5متر در  3سه طبقه ادامه یافت. ابعاد هریک بترتیب 

 (33-1)شکل  میلیمتر بود. هر دیوار همانند یک واحد به کارگاه حمل شد.

 

 ICRMجزئیات دیوار برشی فوالدی برای ساختمان  -33-1شکل 

 کاربرد در مكزیک  (4

متر( و  3اع )مالکیت مشترک واقع در دامنه کوه، در ابتدا با بتن مسلح و طبقاتی به ارتف بایک ساختمان 

، یک گزینۀ فوالدی طراحی متر( طرح گردید. براساس تقاضای مالک بمنظور مقایسۀ هزینه 68.5ارتفاع کل )

پذیر در ترکیب با دیوارهای برشی بتنی قرارگرفته در شد. محاسبات اولیه نشان داد که قابهای فوالدی شکل

بیشتر  ،جوئیای انتخاب شد. صرفهسیستم سازه این ،تر هستند و برای ساختاطراف هستۀ آسانسور اقتصادی

ساخت اجرا نشد، بندی زماند. درهرصورت، برنامۀ حاصل شو در زمان سریعتر اجرا  یدر وزن طبقات پائین

 چون پیمانکار نتوانست دیوارهای برشی بتنی را بسرعت قاب فوالدی اجرا کند، 

-1الی  34-1)اشکال  مجاور ساختند زمیندریک  مالکین یک ساختمان تقریباً مشابه همان 2553در سال 

(. براساس تجربه قبلی، تصمیم گرفتند دیوارهای برشی بتنی را با دیوارهای برشی فوالدی عوض کنند. 36

به  ،طراحی شدند CAN/CSA S16-01این دیوارهابراساس ضوابط طراحی وپیشنهادات استاندارد کانادا 

کاربردی مکزیک مطرح نشده بود، در آن زمان این های طراحی نامهیناین دلیل که این سیستم هنوز در آئ

نامۀ مکزیک، در نظرگرفته شد. آن ساختمان مطابق برنامه، بسیار سریعتر سیستم برای ویرایشهای آینده آئین

 تری نسبت به ساختمان قبلی ساخته شد.و با هزینۀ پائین



 

نمای خارجی دیوارها در اطراف هستۀ -در مکزیکساختمان دارای دیوار برشی فوالدی  -34-1شکل 

 آسانسور

 

 

 نمای داخلی دیوارها در اطراف هستۀ آسانسور-ساختمان دارای دیوار برشی فوالدی در مکزیک -30-1شکل 

 



 

 (2553رومئو -ساختمان دارای دیوار برشی فوالدی در مکزیک )مارتینز -36-1شکل 

 ساختمانهای دیگر (0

نهای ذکرشده، ساختمانهای بسیار دیگری نیز در سطح جهان با استفاده از سیستم عالوه بر ساختما

 : اندنشان داده  شده 45-1تا  37-1که در اشکال اند آنها، ساخته شده ۀدیوارهای برشی فوالدی در ساز

 

  طبقه واقع در سان فرانسیسکو ۱۲ ساختمان مسکونی: 37-1شکل 



 

  رهوچ هوس در لورکوزن آلمانطبقه بای ۰۱ساختمان:  38-1شکل 

 

 

طبقه تجارت بین الملل پکن چین 74برج :  39-1شکل   



 

 

  طبقه دادگاه فدرال در سیاتل آمریکا ۱۷ساختمان:  45-1شکل 

 

 

 ه از دیوارهای برشی فوالدی در ایرانادفستا (6

   شمسی 05دهۀ استفاده از دیوارهای برشی در 

طبقه، از دیوار برشی فوالدی استفاده شده است. ساختمان  12ای یک ساختمان بمنظور بهسازی لرزه

شمسی در مرکز تهران بنا شده است. پالن و  05مترمربع در اوایل دهۀ  12555موردنظر با زیربنائی حدود 

شده روی ساختمان، لزوم های انجامشود. با بررسیدیده می 42-1و  41-1مقطع ساختمان در اشکال 

رسید. با توجه به محدودیتهای اجرائی، زمان مورد نیاز و ایجاد کمترین توقف در بهسازی آن به اثبات 

ها اجرا گردد. در راستای طولی از مهاربندهای برداری سعی شد طرح بهسازی در کمترین تعداد دهانهبهره

از چهار  هامحور و در راستای عرضی با توجه به محدودیتهای معماری، تعداد کم و طول ناکافی دهانهبرون

 دیوار برشی فوالدی استفاده گردید که تعداد آن در طبقات باالتر به دو دهانه کاهش یافت. 



مدل شده  Abaqusافزار شده در ساختمان بوسیلۀ نرمدر این پروژه یکی از دیوارهای بکار گرفته

ن معنی که دیوار است. در مدلسازی هر دو رفتار غیرخطی مصالح و هندسی در نظر گرفته شده است. به ای

اند. بر این اساس تحلیل غیرخطی فرض شده و کرنشها و تغییرمکانهای بزرگ در تحلیل در نظر گرفته شده

دهد که برش استاتیکی غیرخطی با الگوی بار مثلثی انجام گردید. نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی نشان می

 باشد. درصد می 23و اتالف انرژی سیستم نیز تن بوده  1655پایه در نقطۀ عملکرد با الگوی بار مثلثی 

عدد شمع  8میلیمتر بود و برای تقویت پی از یک سرشمع مستحکم و  6ضخامت ورق فوالد مصرفی 

و از یک تیر قوی در باالترین پانل استفاده شد. با توجه به نیازهای تأسیساتی، بازشوهائی در پانلهای دیوار 

 برشی فوالدی در نظر گرفته شد. 

 

 ر ایران، تهران طبقه د 12 ساختمان:  مقطع 41-1شکل 

 



 

 ر ایران، تهران دتقویت شده با دیوار برشی  ۀطبق 12 ساختمان:  پالن 42-1شکل 

  شمسی 95دهۀ استفاده از دیوارهای برشی در 

سال وقفه دیوارهای برشی فوالدی  45دود حبوطه ، پس از ربا گسترش دانش طراحی و آیین نامه های م

و در طیف وسیعی از ساختمانها اعم از مسکونی ، تجاری ، بعنوان سیستم باربر جانبی یکبار دیگر در ایران 

بکار گرفته شد. با توجه به عدم وجود آیین نامه های ملی در خصوص طراحی این سیستم  اداری و آموزشی 

یین نامه های معتبری همچون سازه ای ، تمامی این سازه ها با استناد به ضوابط و مقررات پیشنهادی آ

AISC 341, CAN/CSA S16-01   طراحی و اجرا گردیده اند. در ادامه تصاویری از مراحل اجرایی این

 (40-1الی  43-1سیستم سازه ای در ایران آمده است.) اشکال 

 



 
 

  تهرانر د 7 ساختماننمایی از دیوارهای  بکار رفته در یک   43-1شکل 

               
 

 

 تهرانر د 15 ساختماننمایی از دیوارهای  بکار رفته در یک :  44-1شکل 
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 وزارت راه و ���سازی  ���� ����قات راه، �س�ن و ���سازی 

http://telegram-channels.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af.html
http://telegram-channels.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af.html
http://telegram-channels.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af.html
http://telegram-channels.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af.html
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 شماره ابالغ تاريخ صدور فناوري
فناوري 

 جديد
 صدور/
 تمديد

94-8-23634 06/03/1394 ديوار برشي فوالدي 1  صدور خير 

94-8-2385 06/03/1394 بوتپلي 2  صدور خير 

94-53-2888 02/04/1394 اتصال تير فوالدي به ستون مركب 3  صدور بلي 

94- 8-4025 25/05/1394 ديوار غيرباربر متال فوم 4  تمديد خير 

94- 8-4653 18/06/1394 سقف قوسي فوالدي 5  صدور بلي 

94-8-5153 20/06/1394 تيرچه يكپارچه 6  صدور بلي 

94-8-14465 28/09/1394 ويژه ديوار برشي فوالدي 7  صدور خير 

94-8-5984 13/08/1394 ديواريپانل  8  صدور خير 

94-8-6020 14/08/1394 تيرچه مكانيكي 9  صدور بلي 

94-8-6230 24/08/1394 وصله مكانيكي 10  صدور خير 

94-8-13142 14/09/1394 تيرچه 11  صدور بلي 

GFRP 18/09/1394 13863-9-94ميلگرد  12  صدور خير 

94-8-16289 19/10/1394 بادبند كمانش تاب 13  صدور بلي 

14 
سيستم تهويه مطبوع تبخيري دو 

 قسمتي
09/12/1394 21442-8-94  صدور بلي 

94-8-22443 18/12/1394 وصله مكانيكي 15  صدور خير 

94-8-22830 24/12/1394 پانل هاي سقفي پيش ساخته  16  صدور خير 

 فناوري نوين 7تعداد  نظريه فني 16تعداد 
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 د�وار ��ی �والدی � سا��ه �فا�ت �ده با ا�صال پ��ی

 مقدمه:

) به عنوان يك سيستم مقاوم در برابر  (stee shear wallسيستم ديوار برشي فوالدي
سازي اند و براي ساخت ومقاومبارهاي جنبي در سه ده اخير در دنيا مورد توجه قرار گرفته

خيزي مانند ژاپن و آمريكا استفاده شده ساختمانهاي مهمي در دنيا بويژه كشورهاي زلزله
است. مطالعه اين سيستم مقاوم باربر جانبي به ويژه مطالعه عملكرد آن پس از زلزلههاي 

 باشد. بزرگ حاكي از رفتار مناسب اين سيستم باربر جانبي در زلزله مي
 معرفي سيستم:

ساخته حفاظت شده، عبارتست از ديوار برشي كه طي فرآيندهاي فوالدي پيشديوار برشي 
متفاوت نظير الحاق انواع پوشش(ازقبيل خوردگي و حرارتي)و نيز فرآيند برشكاري و 

ها آماده و به عنوان كنندهجوشكاري و سوراخكاري به منظور تعبيه بازشوها و نصب سخت
وششها در اين طرح عبارتند از پوشش روي غني گردد. انواع پيك محصول واحد معرفي مي

      شده كه به منظور جلوگيري از خوردگي ورق فوالدي با روش الكتروليز روي فوالد پوشانده 
استايرن با چگالي مشخص پس از پوشانيدن با رويبا استفاده از چسب مخصوص پلي شود.مي

از پوشش ضد حريق بر اساس نياز شود. با استفاده استفاده مي سبك شدن سيستمبه منظور 
سوزي دارند محصول آن طبق نظر كارشناس براي محلهاي كه پتانسيل زيادي براي آتش

گردد. قبل از فرآيند مي   سوزي محافظت نهايي در برابر زمان و دماي مشخصي از آتش
هاي فوالدي براي كنترل تغيير كنندهدهي فرآيند جوشكاري به منظور نصب سختپوشش

شود. در اين مرحله همزمان فرآيند هاي خارج صفحه انجام ميشكل جانبي و كمانش
سوراخكاري و برشكاري براي نصب پيچ در كارگاه ساختماني و نصب بازشو بر روي ورق 

-پذيردو در پايان نصب صفحه گچي يا سيماني روي محصول صورت ميفوالدي انجام مي

 پذيرد.

 ساخته حفاظت شده با اتصال پيچي: مزاياي ديوار برشي فوالدي پيش

 كاهش وزن مخصوص فوالد مصرفي سازه .1
 كاهش بارمرده و سبك سازي سازه .2
 كاهش سطح اشغال ديوار برشي در نتيجه افزايش فضاي مفيد داخلي .3
 افزايش سرعت اجرا .4
كاهش طول و تعداد ديوار برشي نسبت به ديوار برشي بتني و در نتيجه رفع  .5

 ناشي از آنهاي معماري محدوديت
پذيري بيشتر نسبت به انواع ديگر سيستم مقاوم جانبي افزايش ضريب رفتار و شكل .6

 دي يا سيستم ديوار برشي بتنيمانند مهاربندي فوال
۷ 



 
  

 الزامات:
سازي، تحليل، طراحي و اجراي ديوارهاي برشي فوالدي، اعضاي مرزي و اتصاالت آن مدل .1

آخرين ويرايش راهنماي طراحي ديوارهاي برشي بايد بر اساس الزامات و ضوابط 
انجام  AISC341-10نامهاي آيينو الزامات لرزه Steel Design Gude20فوالدي

 شود.
در  Steel Design Gude20رعايت ضوابط راهنماي طراحي ديوارهاي برشي فوالدي .2

اي زههاي نصب و اجراي قاب سامورد طراحي اتصاالت پيچي و همچنين توجه به رواداري
 باشد.در طراحي جزييان اتصاالت پيچي ضروري مي

ضروري است اقدامات و تمهيدات الزم براي تامين و رعايت ضوابط مبحث سوم مقررات  .3
و همچنين الزامات  "ها در مقابل حريقحفاظت ساختمان"ملي ساختمان ايران با عنوان

نامه آيين "وانمركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با عن 682-نشريه شماره ض
، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق "ها در برابر آتشمحافظت ساختمان

با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، تعداد طبقات، مساحت ساختمان، كاربري و وظيفه 
 عملكردي اجزاي ساختمان در نظر گرفته شود.

ت در برابر آتش اين سيستم، در صورت استفاده از رنگ پف كننده ضد حريق براي محافظ .4
الزم است فضاي كافي براي عملكرد مناسب و به موقع اين نوع رنگ ضد حريق، در نظر 

استايرني به اليه رنگ ضد حريق، منوط به انجام گرفته شود. چسباندن عايق حرارتي پلي
سوزي است زيرا عملكرد آزمايش و اثبات رفتار مناسب رنگ ضد حريق در هنگام آتش

سوزي، مستلزم انجام واكنشهاي شيميايي مربوطه سب رنگ ضد حريق در زمان آتشمنا
تواند روي آن استايرن ايجاد شده در اثر حرارت باال، مياست كه تماس آن با مذاب پلي

 اثرگذار باشد.
استايرني منبسط شده روي ديوار برشي فوالدي در صورت استفاده از عايق حرارتي پلي .5

مقررات ملي ساختمان ايران، الزمست اين پلي استايرن  19مبحث براي تامين ضوابط
شو(كندسوز) بوده و داراي گواهينامه فني از اين مركز منبسط شده از نوع خودخاموش

 باشد.
وسيله پوشش مانع حرارتي محافظت شود و استفاده استايرني منبسط شده بايد بهعايق پلي .6

ز نيست. انواع پوششهاي مانع حرارتي قابل از اين عايق بدون پوشش مانع حرارتي مجا
ميليمتر يا تخته گچي به ضخامت  15قبول عبارتند از: اندود گچ به ضخامت حداق 

 25ميليمتر با اندود ماسه سيمان، مصالح بنايي يا بتن به ضخامت حداقل  5/12حداقل
 ميليمتر

) به عنوان پوشش مانع چنانچه از اندودهاي با اجراي تر( مانند اندود گچ يا ماسه سيمان  .7
حرارتي استفاده شود، اين اندودها بايد روي رابيتس اجرا شوند. اجراي مستقيم پوشش 

استايرني و بدون اتصاالت مكانيكي، مجاز نيست. پوشش مانع پليمانع حرارتي بر روي عايق
ي حرارتي بايد با اتصاالت مكانيكي مناسب به طور محكم و مطوئن به ديوار برشي فوالد

 مجاور، متصل شود.
اي باشد كه الزامات مربوط به انرژي، گونهها، بايد بههاي دربرگيرنده اين ورقجداكننده .8

 مقررات ملي ساختمان ايران رعايت شود. 19مطابق مبحث
هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان كه در صدابندي هوابرد جداكننده .9

بايست مطابق مبحث هيجدهم مقررات ملي هستند، ميبرگيرنده اين نوع ديوارها 
 تامين شود."بندي و تنظيم صداعايق"ساختمان ايران با عنوان
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 �والدی و�ه ��ت �شده دارای د�وار ��ی ای سازه ����م 

  مقدمه:
ديوار برشي فوالدي يك سيستم باربر جانبي نويني است كه در سه دهه اخير مورد توجه طراحان 

شده ساختمان نيپون استيل، بعنوان اولين ساختمان معروف شناخته و محققين قرار گرفته است. 
است كه در آن از ديوار برشي فوالدي استفاده شده و سيستم باربر ثقلي سازه، قاب فوالدي و براي 
مقابله با بار جانبي از سيستم ديوار برشي فوالدي در يك جهت و سيستم دوگانه ديوار و قاب در 

 .جهت ديگر استفاده شده است

 معرفي سيستم:

توسط تيرها و ستونها احاطه شده، تشكيل شده است،  ديوار برشي فوالدي يكسري ورق فوالدي كه
كند كه در آن ستونها به منزله بال تير ورق، اي قائم عمل مياين سيستم همانند يك تير ورق طره

هاي فوالدي به منزله جان تير ورق هستند. وظيفه اصلي اين ها و ورقتيرها همانند سخت كننده
شي از برش طبقه و مقابله با لنگر واژگوني ناشي از آن است. سيستم مقاومت در برابر بار خارجي نا

گيرد، لنگر ايجاد شده بصورت يك كوپل نيروي فشار وقتي كه اين سيستم تحت بار جانبي قرار مي
هاي كششي شود و برش ايجاد شده توسط ميدانيو كششي در ستونها به فونداسيون منتقل مي

رهاي برشي فوالدي در ساختمانها انواع مختلفي دارد. در شود. ديواايجاد شده در ورق تحمل مي
كننده ترين ديوارهاي برشي فوالدي داراي ورقهاي جان نازك و بدون سختاياالت متحده رايج

 هستند. 
 "بعنوانAISC341وASCE7اين نوع ديوار، پايه سيستمديوار برشي فوالدي است، كه در 

آمده است. اين نوع ورق جان، مقاومت فشاري ناچيزي دارد  "ايسيستم پايه مقاوم در برابر بار لرزه
افتد. بارهاي جانبي بجاي برش، و بنابراين كمانش برشي در ترازهاي پائين بارگذاري اتفاق مي

-بوسيله كشش قطري در ورق جان(مشابه عمل ميدان كششي در تير ورقها) تحمل مي

ورقهاي جان اجازه كشش قطري زيادي را  شوند كه بهاي طراحي ميشود.المانهاي مرزي بگونها
گسترش دهند.اصوال ديوارهاي برشي فوالدي بعلت كشش قطري در ورق جان و نيروهاي واژگوني 

كنند. وظيفه اصلي اين سيستم مقاومت در در ستونهاي مجاور در برابر بارهاي جانبي مقاومت مي
 گوني ناشي از آن است.برابر بار خارجي ناشي از برش طبقه و مقابله با لنگر واژ

 مزاياي سيستم:

 عملكرد بهتر سازه در هنگام بروز زلزله .۱

 تر و برخوردار از سيستم مقاوم در برابر بار جانبي جديدايجاد سازه امن .۲

 كاهش در مصرف فوالد مصرفي و به تبع آن كمك به محيط زيست .۳

 كمك به اقتصاد كشور .۴

 و... .۵
 ۲۵ 



 الزامات:
 اين الزامات در خصوص ديوار برشي فوالدي ويژه فاقد سخت كننده افقي، قائم يا توامان مي باشد.

بارگذاري ثقلي اين سيستم بايد بر اساس آخرين ويرايش مبحث ششم مقررات ملي ساختمان انجام شود و  -1
صورت گيرد. براي سيستم سازه اي شامل  2800استاندارد اي آن  با توجه به ويرايش چهارم  بارگذاري لرزه

 2Ω=0و  Ru=7 ،Cd=6سخت نشده ، ضريب رفتار  قاب ساده فوالدي و ديوار برشي فوالدي ويژه
شود و براي اين سيستم در مناطق با خطر لرزه اي زياد و خيلي زياد حداكثر ارتفاع مجاز  پيشنهاد مي

اي مختلط شامل قاب خمشي فوالدي ويژه و  طبقه مي باشد. براي سيستم سازه 15متر يا  50ساختمان 
 2.5Ω=0و  Ru=8   ،Cd=6.5شود كه ضريب رفتار پيشنهاد مي ،ديوار برشي فوالدي ويژه سخت نشده

باشد. متر مي 150در نظر گرفته شود. براي سيستم اخير محدوديت ارتفاع ساختمان برابر 
 Designتحليل و مدل سازي ديوار برشي فوالدي بايد مطابق راهنماي طراحي ديوارهاي برشي فوالدي -2

Guide20 Steel  .انجام شود
و اتصاالت آن بايد بر اساس الزامات و طراحي و اجراي ديوارهاي برشي فوالدي ويژه ، اعضاي مرزي  -3

و الزامات لرزه اي آيين  Design Guide20 Steelضوابط راهنماي طراحي ديوارهاي برشي فوالدي 
انجام شود. AISC341-10نامه  

مگا پاسكال باشد. 345مقاومت تسليم فوالد بايد كمتر از  با شكل پذيري ويژهي طراحي برا -4
 D1.2aبا الزامات مربوط به مهار تيرها با شكل پذيري متوسط مطابق بند  مهار اعضاي مرزي افقي بايد -5

مطابقت داشته باشد.  AISC341-10آيين نامه 
ها به كار رود به طوري كه در تمام عرض و ارتفاع ديوار   شو اعضاي مرزي مياني بايد در مجاورت تمام باز -6

 )AISC341-10 ادامه يابد. (مطابق آيين نامه 
 AISC341-10نامه  آيينD1.1 مرزي افقي و قائم و اعضاي مرزي مياني بايد با الزامات بنداعضاي  -7

مربوط به اعضاي با شكل پذيري ويژه مطابقت داشته باشند. 
 را ارضا نمايد: D1.3نواحي زير بايد الزامات بند AISC341-10 مطابق آيين نامه  -8

الف) جانهاي ديوار برشي فوالدي ويژه
جانها را به اعضاي مرزي قائم و افقي متصل مي كند. ب) اجزايي كه

 ج) ناحيه مفاصل پالستيك در هر انتهاي عضو مرزي افقي 
هاي ناشي از روش هاي ساخت و اجرا در ناحيه حفاظت شده مجاز نيست.  ناپيوستگي  

 I2.3و  A3.4bجوشهاي زير از نوع جوشهاي بحراني هستند و بايد الزامات مربوطه را مطابق بند  -9
 ارضا نمايند. AISC341-10نامه آيين

 الف) جوشهاي شياري در وصله ستون
 ب) جوش هاي اتصال ستون به ورق پاي ستون

جوشهاي زيـر از نـوع جوشـهاي بحرانـي     ج) جوشهاي اتصاالت اعضاي مرزي قائم به اعضاي مرزي افقي
ارضـا   AISC341-10نامـه   آيـين  I2.3و  A3.4bهستند و بايد الزامـات مربوطـه را مطـابق بنـد     

 نمايند.
اتصاالت اعضاي مرزي قائم به اعضاي مرزي افقي بايد از نوع اتصال خمشي با گيرداري كامل باشـند و   -10

را ارضا نمايند. AISC341-10نامه  آيين E1.6bبايد الزامات بند 
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اتصال ورق جان به اعضاي مرزي بايد براي مقاومت تسليم مورد انتظار ورق جـان در كشـش طراحـي     -11

 به كمك جوش يا پيچ استفاده شود.  )fish plate(لبهشود. در اين اتصال صرفا بايد از ورق اتصال 

بط )، رعايت ضـوا fish plateدر صورت استفاده از پيچ جهت اتصال ورق فوالدي به ورق اتصال لبه( -12

در مورد طراحي اتصاالت پيچي و ، Guide20  Steel Designراهنماي طراحي ديوارهاي برشي 

 در طراحي جزئيات اتصاالت پيچي ضروري مي باشد. نصب و اجرا همچنين توجه به رواداري هاي

  طراحي شود.وصله هاي ستون بايد بايد مطابق الزامات مبحث دهم مقررات ملي ساختمان  -13

. شـود  درنظرگرفتـه  سقفي ها افراگميدو يكپارچه  صلب عملكرد نيتضم منظور بهبايد  الزم داتيتمه -14

نيروهاي برشي در تراز سقف بايد بوسيله المانهاي جمع كننده، اعضاي لبه اي و برشگيرهاي متصل به 

قاب فوالدي از ديافراگم به ديوار برشي منتقل شـود. در نظـر گـرفتن تمهيـدات الزم جهـت طراحـي       

 المانها ضروري است.  صحيح اين

 ورق نيطـرف  از يك هر دري معمار واريد و شده اجتناب جاني ها ورق بهي الحاق عناصر اتصال ازبايد  -15

 گذار نباشد. رتاثي واريد ملحقاتي رو كمانش ازي ناشجانبي  رمكانييتغ تا شود هيتعبطوري  جان

بايد بـه نحـوي باشـد كـه ضـمن تحمـل       اي  ها به سيستم سازه  هاي غير باربر و جداكننده اتصال ديوار -16

)، مشـاركتي در  11272هاي وارده مانند طوفان، زلزله، ضربه (مطابق استاندارد ملي ايران به شـماره   بار

 سختي جانبي سازه نداشته باشند.

هاي مورد نظر متقاضي بـه طـور كامـل بـر عهـده       اي پروژه مسئوليت صحت طراحي و محاسبات سازه -17

هاي موضوع اين نظريه فني  ن الزم است متقاضي نظارت عاليه در اجراي پروژهباشد. همچني ايشان مي

 را به عهده داشته باشد و از رعايت اصول اجراي ديوار برشي فوالدي اطمينان حاصل نمايد. 

 

اي فوالدي، ضروري است اقدامات و تمهيدات الزم طور كلي در خصوص سيستم سازهبه  -18

حفاظت ساختمانها "با عنوان "ث سوم مقررات ملي ساختمان ايرانبراي تامين و رعايت ضوابط مبح

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي  682-در برابر حريق و همچنيني الزامات نشريه شماره ض

، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل "نامه محافظت ساختمانها در برابر آتشآيين"با عنوان

ساختمان، تعداد طبقات، مساحت ساختمان، كاربري و وظيفه  حريق با در نظر گرفتن ابعاد

 عملكردي اجزاي ساختمان در نظر گرفته شود.
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 بر و مرور مطالعات گذشتهمقدمه

روي ديوارهاي برشي فوالدي



٤

:

  )1973(و همكاران20تاكاهاشي -1-2-1
دارايو نازك با ورق هاي برشي   و آناليز اجزاء محدود بر روي پانلآزمايش يتعداد ]3[ و همكارانتاكاهاشي

 رفتار اين سيستم به عنوانارزيابي ، مطالعاتهدف. ندانجام داد 1973 تا 1970 هاي سالدر خاللكننده  سخت
آزمايش در دو فاز  را طبقهنمونه دو 2 يك طبقه و نمونه 12 آنها . بود براي ديوارهاي برشي بتني ضخيميجايگزين
.گرفتقرار مطالعه مورد متر   ميلي900 به 2100 عرض به ارتفاع نسبت نمونه يك طبقه با 12 فاز اول، در .كردند

گرديده بودند،هاي فوالدي نصب  و طرف پانلها كه بر روي يك يا د كننده  سختضخامت بر روي فاصله و مطالعات
ها مقياس نمونه. مورد بررسي قرار گرفتآنها كمانش   هيسترزيس و رفتار پسمنحني مقاومت، ،نهايت در .انجام شد

تير و و ديد انتخاب گر صلب،قاب محيطي. ندبودهاي قائم يا قائم و افقي  كننده داراي سختبجز يكي  آنها و كليه41
شان در قطر وارد شدهاي دورهها تحت بار  تمام نمونه. ه بودندبه هم متصل شدمكانيزم و به صورت  چ پيتوسطها  ستون

 نشان داد كه همگي قادر به تحملاولهاي فاز  آزمايش از ي بدست آمدهها  رفتار نمونه.مورد آزمايش قرار گرفتند
ها، كمانش كلي نتايج نشان داد كه در بعضي از نمونه. پذيرند ر پايدار و شكلهاي بزرگ بوده و داراي رفتا تغييرشكل

كمانش موضعي در زيرحاكي از  ، ديگر نتايج.مي باشدهاي عرضي  كننده  سختضعفدليل ه اين بافتد كه  مياتفاق 
،الستيكپ كمانش ،ه بر اينعالو. ها با توجه به فاصله آنهاست كننده  سختقابل قبولدليل سختي ه  اين ب كه بودها پانل
يك طرفداراي هاي  كننده نسبت به نمونه  دو طرف سخت داراييها نمونه. ستيك رخ داداالخوبي كمانش همان به 

 شكلSهاي هيسترزيس بصورت  ها حلقه  در اكثر نمونه. از خود نشان دادندپايداري بيشتري در رفتار كننده  سخت
.ظاهر شدندصورت دوكي شكل ه  بها منحني اين هاي سنگين كننده  سختدارايهاي  درنمونهدرآمده و 

وكننده  ولي بدون سختمتر   ميلي3/2 ورقرفتار هيسترزيس نمونه با ضخامت  )راست (5- 1 شكلنمونه، به عنوان 
 .دهد كننده را نشان مي  سخت نمونه با همان ضخامت ورق و دارايرفتار هيسترزيس) چپ (5- 1 شكل

 كه مربوط به يك دو طبقه را بزرگ مقياس يك دهانه  و همكاران دو نمونهي تاكاهاش،ها ايشآزم  دومدر فاز
ه بر مبناي نتايج بيآزمايشهاي   نمونه.ندداد مورد آزمايش قرار اي دورهتحت بار افقي   طبقه بودسي و دوساختمان 

 برشي قبل از كمانش كليتسليماساس   برها مبناي طراحي اين نمونه. ندطراحي شداول فاز هاي  دست آمده از آزمايش
،نتايج. شود هاي پركننده پذيرفته مي ورقكمانش ها به عنوان حد االستيك  كمانش زيرصفحهكه بر اين اساس . بود
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 ٥

ها به  كمانش زيرصفحهدر اين گونه طراحي،  .بود ها هاي هيسترزيس و جذب انرژي باالي نمونه پايداري حلقهحاكي از 
 .هاست  تسليم نمونهمعناي مقاومت

 
  )چپ(كننده  و نمونه داراي سخت) راست(كننده  رفتار هيسترزيس نمونه بدون سخت: 5-1شكل 

  
  )1983(و كوالك  21تيملر -1-2-2

 و دارايمقياس كامل با  يك نمونه آزمايشگاهي ديوار برشي فوالدي يك طبقه ، مدل نواريبر رويبه منظور مطالعه 
  .آزمايش قرار گرفتساخته و مورد  ]4[متر توسط تيملر و كوالك ي ميل5 برابر ورقضخامت 

اي به همديگر  گونهه  ب وشت ارتفاع دامتر  ميلي2500ومتر عرض   ميلي3750 كه هر كدام بود نمونه شامل دو پانل
 تا حد( اي دورهنمونه تحت بارگذاري .  تشكيل شود يكديگرقرينه  آنها كه ميدان كشش قطريبودندشده متصل 
اتصال تير مياني به ستون بصورت . قرار گرفت آزمايش  مورد،)خرابي تا حد(  جهتهيكتحت بار از آن  و پس )سرويس

 نظر ديوار درهاي  ستونگونه بار ثقلي بر روي  هيچهمچنين  .)6- 1شكل  (،بود و تيرهاي خارجي بصورت مفصلي صلب
  .گرفته نشد

  
 توسط تيملر و كوالكديوار برشي فوالدي آزمايش شده  : 6-1شكل 

-CSA)(نامه   تا سه برابر حداكثر جابجائي مجاز سرويس بر طبق آئيناي دورهتيملر و كوالك نمونه را تحت بارگذاري 
S16.1-M78 ،در بار تسليم.  افزايش يافت، گرديدنمونه بار تا حدي كه منجر به خرابي ،نهايتدر  .بارگذاري نمودند، 
 نهائي ظرفيت.  تئوري داشتهاي تحليل مطابقت خوبي با نتايج صفحهخط مركزي ول حهاي اصلي در  توزيع تنش
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 كه ظرفيت نهائي پانل، قاب  بوددست آمد و اين در حاليه ب 22تسمه اتصالي واسط با ورقنمونه براساس پارگي جوش 
  . به مراتب بيشتر از بار فوق بودورقمحيطي و 

  
  )1987( و كوالك 23ش ترومپو -1-2-3

ديوار برشي يك نمونه  ،]5[ و همكارانتربورن كششي مورب پيشنهادي نوارهايتشخيص و بررسي مدل به منظور 
مورد آزمايش  ]6[ و كوالكش توسط ترومپواي دورهكننده تحت بار   بدون سخت)با مقياس واقعي( يك طبقه فوالدي

 به ورق، عرض و ضخامت  ارتفاعن نمونهدر اي ولي .بود ]4[ تيملر و كوالكيآزمايش  نمونهاين نمونه شبيه. قرار گرفت
ها به  و اتصال ستوني ها بصورت پيچ  اتصال تير به ستونهمچنين.  بودمتر  ميلي25/3 و 2750 ، 2200ترتيب برابر

  .)7- 1شكل  (،دبو مفصلي بصورت صفحه ستون

  
 وش و كوالكپنمونه ديوار برشي فوالدي آزمايش شده توسط تروم : 7-1شكل 

تنيده پر  هاي پيش  توسط ميله،ها يك نيروي محوري بر روي ستون ،ي اثر بارهاي ثقلي وارد بر سازهساز براي شبيه
  .گرديد وارد بود،ها تعبيه شده  مقاومت كه در دو انتهاي ستون

بارهاي . به پايان رسيدظرفيت جك  سيستم بارگذاري، قبل از اينكه نمونه دچار خرابي شود هاي تنظر به محدودي
 ،دوره هر دو اي كه گونهه ب بارگذاري دوره 28. ندظرفيت نمونه افزايش يافت% 67 تا حداكثر متواليبه صورت  اي دوره

تا  بارافزون بارگذاري به حالت ،پس از اين.  انجام شد داشت،در قسمت كشش و فشار مساوييك مقدار جابجائي 
ي، بعدجلوگيري از بروز مشكالت زمايش به منظور آدر ادامه . اعمال گرديد )خرابي نمونه(رسيدن به حداكثر ظرفيت 

 حداكثر بار ،محدوديت ظرفيت جك هيدروليكي.  برداشته شد،تنيده ايجاد شده بود هاي پيش بار ثقلي كه توسط ميله
د كه بار به مقدار نهائي خود رسي زماني. بود نمونه ن نهايياما اين به معناي حداكثر ظرفيت. دكرنهائي آزمايش را تعيين 

هاي اتصال تير به   لغزش پيچعالوه بر اين .پارگي جوش اتفاق افتاد ،ورقدليل چرخش ه  بورقهاي  در تعدادي از گوشه
  .باعث خرابي اتصال شدستون 

 
  )1991( و صبوري  24تزرابر -1-2-4

 برشي كوچكهاي  پانلبر روي اي  دورهتحت بار  آزمايشيك سري  25در دانشگاه كارديف ]7،8،9،10[و صبوري تزرابر
  .انجام دادندآنها  هيسترزيسي خصوصيات دستيابي به به منظور كننده سخت بدون با ورق
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بدون بازشو متر   ميلي450×300 هائي با ابعاد  شش نمونه با ورقمتر و  ميلي300×300 ابعاد ا بيئها ورقشش نمونه با 
تر از جنس   ورق نازك. بودمتر  ميلي3/2 و83/0، 54/0 با برابر محدوده ضخامت آنها .مورد آزمايش قرار گرفتو با بازشو 
 توسط دو ورق.  بودمتري از جنس فوالد نرم  ميلي3/2 معمولي و ورق  از جنس فوالدمتر  ميلي83/0ورق  ،آلومينيوم

 مفصليصورت ه هاي قاب ب و ستون  شده و تيرمتصلبين قاب متر از نوع فوالد پرمقاومت   ميلي8رديف پيچ با قطر 
  .شود  ديده مي8- 1 كه در شكل ،ته شدساخ

  
  يات نمونه هاي آزمايش شده توسط صبوري و رابرتزئجز: 8-1شكل 

بار كششي گوشه  . قرار گرفتآزمايش بارهاي كششي و فشاري در دو گوشه مقابل هم تحت به كار بردنهر پانل با 
سپس نمونه تحت بار فشاري مشابه قرار . يدپالستيك رس كامالً –يك پانل تا جائي وارد شد كه پانل به حالت االست

 ادامه ،گرديدانجام هاي بزرگ پالستيك  با تغييرشكلتغييرمكان  -  كامل باردوره تا جائي كه چهار رونداين . گرفت
ميزان جذب انرژي   وباشد  شكل ميSبصورت منحني هيسترزيس آنها ها نشان دادند كه پايدار بوده و  همه پانل. يافت

  .)9- 1شكل ( يابد مي حداكثر جابجائي، افزايش با افزايش

 
  يشنهادي و نتايج آزمايشهاي صبوري و رابرتزپمقايسه مدل تحليلي  : 9-1شكل 

ها از   كه پانلها نشان داد داده شد، با اين حال آزمايش پايان ها ش آزمايها به گرچه قبل از هر گونه خرابي در نمونه
هاي  منحني. هاي بزرگ پالستيك برخوردار بودند با تغييرشكلبارگذاري  دوره 4پذيري كافي براي تحمل شكل

بدون كاهش چشمگير مقاومت براي ، 7پذيري بيش از  نشان دهنده شكل  و صبوريهيسترزيس ارائه شده توسط رابرتز
   .ستها نمونه

و  الغر هاي برشي پانلورق  زيس هيستررفتاربيني  پالستيك براي پيشكامالً  –رابرتز و صبوري يك مدل االستيك 
 ارائه ، كامالً پالستيك براي پيش بيني رفتار هيسترزيس قاب در برگيرنده ورق فوالدي- همچنين يك مدل االستيك
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. تشكيل مي شودشود كه مفاصل پالستيك در باال و پائين ستون  فرض ميارائه شده براي قاب، در مدل .نمودند
ه  جان و قاب محيطي بورقهاي هيسترزيس   آثار قوا از مجموع حلقه جمعهاي هيسترزيس هر پانل براساس اصل  حلقه

 ورقدي و پارامتر تسليم پالستيك نهائي حدهنده پارامترهاي كمانش برشي  هر حلقه هيسترزيس نشان. آيد دست مي
ركيب ورق و قاب و تهاي هيسترزيس   حلقه10- 1شكل . هاي قاب است جان در تركيب با مقاومت برشي نهائي ستون

 . دهد  را نشان ميآنها

  
  صلبانل برشي فوالدي با اتصال تير به ستون پمدل هيسترزيسي براي يك   :10-1شكل 

 
  )1993(و همكاران 26الغالي -1-2-5

 انجام دادند كه در آنها به بررسي اثر استفاده از 27 در دانشگاه مينآزمايش تعدادي ]11[ و همكاران الغالي ،امريكا در 
  .ه شدهاي برشي فوالدي پرداخت هاي برشي فوالدي در ديوار  پانليكمانش مقاومت پس

 مختلــف و اتــصاالت تيـر بــه ســتون  هـاي  ورق بــا ضــخامت 41بــا مقيـاس  سـه طبقــه   نمونــه 6 در ايـن مطالعــات 
ــاگون ــار گون ــرار گرفتنــدآزمــايشمــورد  دوره اي و  جهتــهيــك تحــت ب ــارامتر مهــم مــورد مط.  ق  عبــارت العــهدو پ

   .كننده اثر اتصال تير به ستون و نسبت الغري پانل در رفتار ديوارهاي برشي فوالدي بدون سخت از ندبود
هــا و ارتفــاع  متــر و فاصــله محــور بــه محــور ســتون   ميلــي66/2 و 90/1، 76/0 عبــارت بودنــد از هــا ورق ضــخامت

  .)11-1شكل (،متر بود  ميلي830 و 1250 به ترتيب اتطبق

 
  نمونه هاي ديوار برشي فوالدي آزمايش شده توسط الغالي و همكاران : 11-1 شكل
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  :تقسيم بندي گرديدندمذكور به ترتيب زير نمونه شش 
  خمشي قاب نمونه يك - 
  .متر ميلي 66/2 و 90/1، 76/0هاي   و ورق با ضخامتصلبسه نمونه ساخته شده از قاب با اتصال تير به ستون  - 
   .متر ميلي 90/1 و 76/0هاي   و ورق با ضخامتسادهه از قاب با اتصال تير به ستون دو نمونه ساخته شد - 

اگر نمونه  تصميم گيري شد كه ، در پايان، قرار گرفتاي دورهصورت كامل تحت بارگذاري ه نمونه بكه هر  پس از اين
  .كندمونه، به آن نيرو وارد ن تا حداكثر ظرفيت ، جهتهيكصورت بار كششي ه ب جك ،ارد ظرفيت تحمل بار را دهنوز

رفتار . در بر داشتهاي تحليلي مربوط به رفتار ديوارهاي برشي فوالدي   در توسعه مدلي نتايج با ارزش، مطالعات
اثر اتصال تير به . بااليي از خود بروز دادندپذيري   شكل بوده و  شكل پايدارSهاي  منحنيداراي ، ها  نمونههيسترزيس

 به تيرها و ورقدليل اثر جوش پيوسته ه له بأ اين مس.ها داشت  اثر اندكي بر روي رفتار نمونه،صورت سادهه  بستون
 نيز ها هاي تيرها به ستون  جوشكاري بالاگري  حت عمل نموده وصلبهاي محيطي بوده كه همانند يك اتصال  ستون

  .درك  عمل ميصلباتصال همانند هنوز  اتصال انجام نمي شد،
مقدار جذب انرژي توسط نمونه . داد  اثر خود را بيشتر نشان مي،نازك ورق باهاي  به ستون در نمونهاثر اتصال تير 

 ميزان جذب انرژي ،رفتگ عرض نيروهاي جانبي بزرگ قرار ميمكه نمونه در   زمانيبود و ورقابتدائاً تابعي از ضخامت 
 ورقمتر بيشتر از نمونه با ضخامت   ميلي66/2 رقو در نمونه با ضخامت )با همان تعداد پيك جابجائي( ،دورهدر هر 

 لهأمساين .  اوليه نيز مؤثر استهاي بارگذاري دوره فوالدي در جذب انرژي حتي در هاي ورقوجود . متر بود  ميلي76/0
  . ه است و همكاران به آن اشاره شدسكي است كه توسط كصفحه خارج از كمانشمربوط به 

  
  )1997 (28 درايور-1-2-6

 تحت بار شبه ، بودتير به ستون صلب را كه داراي اتصاالت 21 با مقياس  فوالدي يك نمونه ديوار برشي]12[وردراي
هدف اصلي اين آزمايش، مطالعه عملكرد يك ديوار برشي فوالدي چند طبقه . مورد آزمايش قرار داد) اي دوره(استاتيكي 

 و اي دوره جذب انرژي، ناپايداري ،سختي االستيك، مقاومت تسليم، رفتار پس از تسليم.  بوداي دورهتحت اثر بارگذاري 
نمونه چهار طبقه با ارتفاع هر .  از نكات برجسته تحقيق بود،هاي هيسترزيس تأثير قاب خمشي بر روي شكل حلقه

ضخامت .  متر بود4/3ر و عرض  مت5/7 داراي ارتفاع كلي ،آورده شده است )باال(12- 1 متر كه در شكل83/1طبقه برابر 
گونه  هيچ. متر بود  ميلي4/3 طبقات سوم و چهارم برابر ورقو ضخامت  متر  ميلي8/4 پانل طبقه اول و دوم ورق

  . تعبيه نشدها ورقاي براي اين  كننده سخت
 را به اعضاء خليورق دا ،واسطاتصالي يك ورق . انجام شد كامل يجوش نفوذاز اتصال بال تيرها به ستون با استفاده 

بارهاي جانبي . ها تعبيه شد سازي بار مرده در باالي ستون يك جك قائم به منظور مدل. متصل مي نمودمحيطي 
.  بر روي سازه اعمال شد9پذيري   بارگذاري با حداكثر شكلدوره 35 .ندشد  طبقه وارد چهار در هر اي دورهبصورت 

 .دهد  اجزاء محدود نشان مي  است كه تحليليزيچ از آن شكل پذيري نمونه بيشتر كه نتايج نشان داد
دوره جديد  ،مشابهدوره  و پس از هر سه انجام شد  بارگذاري براساس ضرايبي از تغييرمكان تسليمهاي دورهجابجائي 

ئي  برابر جابجانه به تغييرمكان وقتي كه نمونه در حال باربرداري در جهت مقابل بود و پس از رسيدن .آغاز مي شد
ه و سپس تمام جان شد بال خارجي پاشنه شروع قسمتترك ابتدا در . ها دچار شكستگي شد  يكي از ستون، پايتسليم

 طبقه اي بود كه تغييرمكان دوره مربوط بهكه  (مقدار حداكثر خود% 85برش پايه به زمان، در اين . ستون را فرا گرفت
  .   رسيد) برابر جابجائي تسليم بود پنجاول آن
توان مشاهده نمود كه   كه در آن به خوبي مي،دهد هاي هيسترزيس ثبت شده را نشان مي حلقه )پائين(12- 1لشك

 صلب،اين نكته حائز اهميت است كه اتصاالت . هاي هيسترزيس پايدار است پذير داشته و داراي حلقه سازه رفتار شكل
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شدگي  ستهگيري شد كه مقدار پو له از آنجا نتيجهأ اين مس. انرژي سيستم مشاركت نداشتندجذبمشخصاً در مكانيزم 
دليل ايجاد تمركز تنش در محل اتصال ه شكست پاي نمونه ب.  خيلي كم ديده شد،نمونه در اطراف اتصال 29سفيد آبه
 را 6پذيري بيش از  و شكل 3/1  افزون مقاومتمنحني هيسترزيس، هرچند كه در اين زمان، . بود ستونكفستون به 
 .نشان داد

 

  
  )پائين(انل طبقه اول آن پو منحني هيسترزيس ) باال(تصوير و جزئيات نمونه ديوار برشي فوالدي چهار طبقه  : 12-1شكل 

  
  )1997( و همكاران 30 لوبل-1-2-7

 بر روي دو پانل اي دوره  با بارگذاريييها آزمايش 1997در سال  ]13[ و همكاران، لوبل31تيش كلمبيايدر دانشگاه بر
انجام ) 14- 1شكل  ( SPSW-4با نامو يك نمونه چهار طبقه ) 13- 1شكل  (SPSW-2 وSPSW-1هاي  نام باساده
  .دادند

هاي آزمايشي بصورت  نمونه.  در هر دو محدوده االستيك و غيراالستيك آزمايش شداي دورههر نمونه تحت بارگذاري 
 محاسبه: اهداف اصلي در آزمايش عبارت بودند از. ساخته شدند41يك دهانه از هسته قاب فوالدي و در مقياس
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 تشكيل ميدان كشش قطري در تركيب با كمانش فشاري قطري ،پس از كمانشو ، سختي االستيك نهائيمقاومت 
  . بين قاب و پانل برشيتعاملها و  هاي هيسترزيس پانل، تأثير سختي تير و ستون ، پايداري منحنيورق
 

 
  ) پچ (SPSW-2و ) راست ( SPSW-1هاي اي كلي نمونهنم : 13-1شكل 

-SPSW يك طبقه آزمايش بر مبناي نتايج بدست آمده از . انجام شدATC-24  بارگذاري پروتكلارگذاري براساسب
  طبقاتاثر به منظور مدل كردن فوقاني در قسمت بال باالئي تير S75*8يك تير از  SPSW-2نمونه يك طبقه در ، 1

 يك تير عميق SPSW-4 در نمونه چهار طبقه ، به همان دليل.) چپ13- 1شكل (،  استفاده شدئيباالحذف شده 
S200*34  14- 1شكل (،  جانمائي شدفوقاني نمونهدر رقوم(.  

       
   در داخل قاب آزمايشSPSW- 4تصوير و نماي كلي نمونه  : 14-1شكل 

ه ب.  اجراء شدصلبها به صورت اتصال  ال تيرها به بال ستونجان و ب گوشه تمام اتصاالت تير به ستون، با انجام جوش
هاي يك طبقه به همان ابعاد پانل طبقه اول نمونه چهار  پانل، دليل استفاده مجدد از شرايط بارگذاري و آزمايشگاه

 ،ن ابعاد قاب پشتيبا با توجه بهطراحي نمونه براساس قاب چند طبقه انجام شد و هندسه آن. طبقه ساخته شدند
  .هاي آزمايشگاه انجام شد محدوديتديگر  و ي كفظرفيت برش

گيري كردند كه رفتار ديوار برشي فوالدي بسيار مطلوب بوده و  لوبل و همكاران از نتايج تحليل و آزمايش، نتيجه
ائي و  آنها شامل ظرفيت جابجايجترين نت مهم. كننده است خيزي باال بسيار كمك استفاده از آن در مناطق با لرزه

شود كه نمونه يك  نشان مي خاطر. بود آنها به همراه جذب انرژي مطلوب زيسپذيري خوب و رفتار پايدار هيستر شكل



 ١٢

افزايش ضريب  و 6پذيري آن حدود   ضريب شكل كهاي گونهه اي داشت ب هاي غيراالستيك عمده  تغييرشكل،طبقه
   . بود5/1مقاومت آن حدود 

 
  )1999(رضائي  -1-2-8

بر روي نمونه چهار طبقه  32يك آزمايش بر روي ميز لرزان ]14[ در دانشگاه بريتيش كلمبيا، رضائي1999 در سال
و B100*9 ترتيب از مقاطع ه  ستون و تيرهاي طبقات ب.داد انجام (SPSW-4) لوبل نمونه مطالعه شده توسطشبيه 

S75*8به ترتيب از نوعكف و تير عميق فوقاني تير عميق  و ساخته شدند  S200*34 و W100*19انتخاب شدند . 
متر درنظر گرفته  ميلي 5/1 ها ورق انتخاب و ضخامت 41مقياس نمونه  .ها انتخاب گرديد  براي پانل1:1ضريب شكل 

  .دهد  را نشان ميننمونه مورد آزمايش و تجهيزات آ 15- 1 شكل. شد

 
   نمونه چهار طبقه نمونه و قاب آزمايش ميز لرزان : 15-1شكل 

 6800 و نصف وزن نمودهد رنگ، قاب پشتيبان جانبي است كه از حركت عمود بر صفحه ديوار جلوگيري زرقاب 
 دستيابي به اطالعات ،ميز لرزانبر روي ترين هدف آزمايش  عمده. كند كيلوگرمي توزيع شده در هر طبقه را تحمل مي

  . است زلزلههاي وروديركوردالدي چند طبقه براساس  فوياي ديوارهاي برش مربوط به عملكرد لرزه
محدوديت ظرفيت ميز لرزان باعث جلوگيري از پاسخ غيراالستيك .  ركورد زلزله قرار گرفتينمونه در معرض تعداد

 براساس .االستيك سيستم متمركز شدرفتار ر روي تاً ب عمدكنندگان آزمايشگيري  بنابراين بحث و نتيجه. نمونه شد
 اين نكته مهم مشهود بود كه بيشترين ،در برابر حركت پايه  تغييرشكل هر چهار طبقه ديوار برشي فوالدي-بار منحني

 انرژي را با تغييرشكل اكثرپانل طبقه اول . دهد انجام مي وارد شده به سازه را پانل طبقه اول نيرويجذب انرژي از 
. كند اول دوران ميطبقه ت يك جسم صلب بر روي پانل صوره كه تير باالي سازه ب در حالي. كند برشي تحمل مي
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 ها ورقشود كه سختي ديوار برشي فوالدي عمدتاً بستگي به سختي برشي   ديده مي،تغييرمكان - بارمنحنيبراساس 
 انجام تغييرمكان بايد براساس ،دست آمد كه طراحي يك نمونه با قابليت خوبه  ب ديگري نكته مهم،عالوه بر اين. دارد

  . نه مقاومت،يردگ
 ايجاد شده خمشهاي باالئي و پائيني تير طبقه اول، مقدار  گيري شده از بال  اندازهيها با توجه به مقدار اندك كرنش

 در بال باالئي و پائيني هر تير، اثرات ميدان ها ورقله بدان دليل است كه أاين مس.  بودصرفنظر كردندر تير قابل 
 اثر زيادي بر ورق ،همچنين اين نكته مشهود بود كه در لحظه بار برگشتي. كنند ديگر را خنثي مييككشش قطري 

 باعث تغييرشكل لهأمساين . كند صورت يك قاب عمل ميه روي مقاومت برشي نمونه ندارد و در آن لحظه نمونه ب
دوباره ميدان گيري   زيرا از لحظه باربرداري تا شكل،شود  شكل ميSهاي  هاي هيسترزيس به سمت منحني منحني

 ،چهارطبقهفوالدي براي نمونه ديوار برشي . كشش قطري در جهت مخالف، سختي نمونه فقط سختي قاب است
اين مقدار قبل از رسيدن نمونه به ناپايداري ستون ناشي از تسليم . دست آمده  ب5/1پذيري جابجائي برابر  حداكثر شكل

  .  از خود نشان داد را20/1حدود افزون  مقاومت ضريبنمونه . آن است
  

  )2000( قلهكيصبوري و  -1-2-9
هاي برشي يك طبقه داراي سخت كننده با  انلپزيادي آناليز اجزاء محدود بر روي  تعداد ]15[قلهكيصبوري و 

  .هاي ورق مختلف انجام دادند ضخامت
هاي داراي بازشو،  انلپ در بخش آناليز .هاي داراي بازشو و بدون بازشو تقسيم شدند انلپآناليزها به دو بخش 

ها،  انلپعلت قرار دادن بازشوها در مركز . ها تعبيه شد انلپبازشوهاي دايره و مربع شكل، با درصدهاي مختلف در مركز 
  .ها بود انلپي ژذيري و جذب انرپ ر حداكثر بازشوها بر روي مقاومت، سختي، شكلاثبدليل مشاهده 

تابعي از  هاي داراي بازشو نسبت به مشابه بدون بازشو، انلپمت و سختي مقاوكاهش نشان داد كه آناليزها نتايج 
آناليزها همچنين نشان دادند،  .قرار گيرداستفاده مورد  دتوان ها مي انل بوده و در طراحيپنسبت سطح بازشو به سطح 
  .يابد ذيري افزايش ميپيابد ولي شكل   با ايجاد بازشو كاهش مي،ها انلپكه گرچه مقاومت و سختي 

  
  )2003(فرد   بهبهاني-1-2-10

 طبقه تحت  سه21با مقياس بر روي نمونه  يك آزمايش ،خودات در بخش آزمايشگاهي مطالع ]16[فرد بهبهاني
ربوط  م سه طبقه باالئيمورد آزمايش،نمونه . ها، انجام داد  با وجود بار ثقلي در ستون)شبه استاتيكي( اي دورهبارگذاري 

ه  ب، نمونهخصوصساخت استاندارد در ترميم و هاي  تكنيك. بود ]12[ طبقه آزمايش شده توسط درايورچهار نمونه به
  .عمال شد  اATC-24 بارگذاريپروتكل  بارگذاري براساس  وكار گرفته شد

  نمونهوجه به اين كهبا ت.  آن در محدوده غيراالستيك بوددوره 14 بارگذاري بر روي نمونه اعمال شد كه دوره 24 
بر عملكرد آنها بررسي تأثيرات لذا   ،هاي پالستيك بود داراي يك تاريخچه بارگذاري قبلي و تغييرشكلمورد آزمايش 

  . بودتحقيقترين اهداف   يكي از مهم،كلي ديوار
 16- 1شكل . ن دادهاي هيسترزيس پايدار نشا پذيري و جذب انرژي عالي و حلقه نمونه از خود سختي اوليه باال، شكل

  .دهد  طبقه را نشان ميسه برش پايه در مقابل جابجائي طبقه اول، نمونه منحني
 اما اين خرابي اثر چنداني روي مقاومت و رفتار نمونه ، در حين آزمايش شكستصلبهرچند كه اتصال تير به ستون 

  .نداشت
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   سه طبقهنمونهول ايه در مقابل جابجايي طبقه اپمنحني هيسترزيس برش :  16-1شكل 

  )2003 (34و برونيو33برمن -1-2-11
در زمينه آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فوالدي را مورد  CAN/CSA-S16-01پيشنهاد  ]17[برمن و برونيو

كارانه و دست پائين نسبت به ظرفيت نهائي مورد  بازبيني قرار دادند و دريافتند كه اين پيشنهاد باعث طراحي محافظه
  .شود يانتظار م

با استفاده از  ورقدر كار آنها ضخامت . بنابراين يك پيشنهاد جديد جهت طراحي ديوارهاي برشي فوالدي ارائه نمودند
دست آمده از تحليل پالستيك مدل نواري كه يك روش مورد قبول در ديوارهاي برشي فوالدي است، ه معادالت ب

  .شده بودوسط صبوري و رابرتز ارائه فرضيات آنها شبيه آن چيزي بود كه ت .محاسبه گرديد
دست آمده از آزمايش ديوار برشي فوالدي و تحليل پالستيك ه يك مقايسه بين مقاومت نهائي ب  برمن و برونيو

هاي انهدام پالستيك اصلي براي  آنها همچنين مكانيزم.  و تطابق خوبي بين آنها مشاهده كردندهپيشنهادي انجام داد
از آن كه صورت منظم ارائه گرديد و بخشي ه همچنين روش طراحي موجود، ب .ارائه نمودند ارچندين شكل مختلف ديو

براساس نتايج تحليل پالستيك يك .  شناسائي گرديد، از مقاومت نهائي مورد انتظار بودتر  دست پايينمنجر به طراحي
ش پيشنهادي آنها به مهندسان اجازه آنها ادعا نمودند كه رو . ارائه شدورقروش جديد براي تعيين اندازه ضخامت 

  .كنندهاي برشي فوالدي را كنترل  دهد كه مكانيزم خرابي نهائي ديوار مي
ه هاي برشي نازك بر اساس روش تحليل پالستيك ب در واقع روابطي كه آنها براي محاسبه حداكثر ظرفيت برشي پانل

اعم از (راي انواع مختلف ديوارهاي برشي فوالدي تر و ب دست آوردند، قبالً توسط صبوري و رابرتز بصورت كامل
بر ) پذير ، معمولي و شكل نازكوكننده، داراي بازشو و بدون بازشو، ضخيم  كننده و بدون سخت ديوارهاي داراي سخت

دست آورد و حال ه توان ظرفيت برشي را ب  فقط مي،بر اساس روابط آنها. ارائه شده بوداساس مدل تعامل ورق با قاب 
اين . را محاسبه نمود... ها و  ها، تنش توان ديگر پارامترها نظير تغييرمكان كه بر اساس مدل تعامل ورق با قاب مي آن

دهد كه با ديد وسيع و كنترل تمامي پارامترها اقدام به طراحي نموده و درك بهتري از رفتار و  مسأله به طراح امكان مي
  . عملكرد سازه داشته باشد

     
  )2004(و برونيو 35ينو -1-2-12

هاي با تنش تسليم پائين ساخته شده و تير آنها از  كه از ورقرا سه نمونه ديوار برشي يك طبقه  ]18[وين و برونيو
  .)17- 1شكل (، مورد مطالعه قرار دادند ،انتها بوددو نوع مقطع كاهش يافته در 
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و وجود ) راست(ك طبقه با وجود بازشوهاي زياد در ورق فوالدي تصوير نمونه هاي ديوار برشي فوالدي ي : 17-1شكل 

  ) چپ(بازشو بصورت ربع دايره در گوشه ورق فوالدي 
 توزيع شده در ورق،هاي  سوراخ .ها به منظور عبور تأسيسات مكانيكي از داخل آنها، سوراخ شده بودند  از نمونهعدددو 

 نسبت به پانل  نمونهباعث كاهش مقاومتله أاين مسكه . ند شدايجاد در اولين نمونه ديوار برشي فوالدي مورد آزمايش
 نيز ها و لبه آنتغيير يافته پانل  گوشهدو ربع دايره در  سوراخدو  سوراخكاري به ،در نمونه دوم. شود بدون سوراخ مي

  .توسط ورق مسلح گرديد
  

  )2005( خرازي -1-2-13
 در دانشگاه بريتيش ،اي  بارگذاري دورهتحت برشي فوالدي يك طبقه هاي ديوار دو آزمايش بر روي نمونه ]19[خرازي

  .كلمبيا انجام داد
   .هاي آنهاست تفاوت دو نمونه در مقاومت تسليم ورق.دهد هاي مورد آزمايش را نشان مي ابعاد نمونه18- 1شكل 

  
  جزئيات نمونه هاي ديوار برشي فوالدي يك طبقه آزمايش شده توسط خرازي : 18-1شكل 

 150اسكال و در نمونه دوم از ورق فوالد نرم با تنش تسليم پ مگا250در نمونه اول، از ورق فوالدي با تنش تسليم 
 دوره بارگذاري قرار 29 و 27 به ترتيب تحت ATC-24ها بر اساس پروتكل بارگذاري  نمونه. اسكال استفاده شدپمگا

شود كه   مشاهده ميدر آنها ودهد  ي مذكور را نشان ميها  هيسترزيس نمونهمنحني به ترتيب ،19- 1شكل . گرفتند
ذيري مناسب از خود نشان پ باال و شكل انرژيشكل بوده و قابليت جذب  Sصورت ه هاي هيسترزيس ب منحني

  .دنده مي
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ه با و نمون) راست(اسكالپ مگا250نمونه با ورق داراي تنش تسليم تغييرمكان   – منحني هاي هيسترزيس بار  :19-1شكل 

  )چپ(اسكالپ مگا150ورق داراي تنش تسليم 
  

  )2007(و همكاران 36پارك -1-2-14
 و 4، 2هاي ورق ضخامت  و31 تقريباً پنج نمونه ديوار برشي فوالدي با مقياس 2007در سال  ]20[پارك و همكاران

 .)20- 1شكل( د آزمايش قرار دادنداي مور متر و با دو نوع مقطع ستون را تحت بارگذاري دوره  ميلي6

  
  هاي ديوار برشي فوالدي پارك و همكاران جزئيات نمونه :20-1شكل

بارگذاري جانبي فقط در طبقه سوم اعمال گرديد و . ها از فوالد پرمقاومت انتخاب شدند ها و ورق تمام تيرها، ستون
 2 اعمال شد و فقط در نمونه داراي ورق به ضخامت yδ8بارگذاري تا . ها وارد نشد گونه بار ثقلي بر روي نمونه هيچ
ها به علت عدم تناسب  ها به تسليم رسيدند و در بقيه نمونه ها قبل از خرابي ستون متر و مقطع ستون قوي، ورق ميلي

 كلي شدند و بنابراين هاي موضعي و ها دچار كمانش ها قبل از تسليم ورق ها، ستون ها با ورق سختي و مقاومت ستون
هاي مذكور بدون توجه به  نمونه. ها از حيث انتفاع خارج شدند ها استفاده شود، نمونه كه از تمام ظرفيت ورق قبل از اين

پارك و همكارانش سعي . هاي پركننده و بدون پشتوانه قوي طراحي، ساخته شدند ها با ورق ظرفيت و مقاومت ستون
هايشان رفتار ديوارهاي برشي فوالدي را به دو گونه رفتار خمشي و برشي تقسيم  آزمايشنمودند تا بر اساس نتايج 

  .هاي طراحي، نتايج نادرستي ارائه نمودند بندي نمايند كه با توجه به عدم در نظر گرفتن بسياري از پارامترها و مالك

                                                            
36  Park 
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 )2007( قلهكي -1-2-15
 سوم يك مقياس با نازك ورق داراي طبقه سه ل پذيرشك فوالدي برشي ديوار نمونه  دو2007قلهكي در سال 

  .]21[اي مورد آزمايش قرار داد دوره بارگذاري را تحت )21-1شكل(

  
  هاي ديوار برشي فوالدي قلهكي جزئيات نمونه :21-1شكل

 به ها نستو و ها  و در ورق پانل)22- 1شكل (صلب و ساده بودند ستون به تير اتصال نوع داراي دو مذكور  ديوارهاي
  .شد استفاده پرمقاومت و )انرژي جاذب فوالد( نرم فوالد از ترتيب

دوره آن 13 و 25كه از اين تعداد به ترتيب .  دوره بارگذاري قرار گرفتند19 و 31ها به ترتيب تحت  هركدام از نمونه
 صلب و اتصال با هاي مونهن اول طبقه تغييرمكان آزمايش، پايان و نمونه خرابي از قبل. در محدوده غيرخطي انجام شد

  .رسيد آنها شدگي تسليم اولين تغييرمكان برابر 11 و 10 به ترتيب به ساده

     
  )چپ(و صلب )  راست( جزئيات اتصال تير به ستون ساده : 22-1شكل 

 پايداري رفتار آنها هيسترزيس هاي حلقه و داشتند بااليي انرژي جذب و زياد اوليه سختي عالي، پذيري شكل ها نمونه
 عالوه .شد بزرگ هاي تغييرمكان در اي العاده فوق انرژي جذب باعث ها پانل ورق در نرم فوالد از استفاده .دادند نشان را
 نتايج .نشد ديده ها ستون در كلي يا موضعي كمانش از عاليمي گونه هيچ آنها پايان تا و ها شيآزما خالل در اين، بر

 تأثير ولي است؛ تأثيرگذار انرژي جذب و مقاومت پذيري، شكل ضريب روي بر ستون به تير اتصال نوع كه داد نشان
  .ندارد اوليه سختي روي بر اي مالحظه قابل
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 دیوارهای برشی فوالدیتحليل  روشهای

  با دو هدف عمده زیر انجام ميشود.جانبی های بار  در برابرتحليل دیوارهای برشی فوالدی 

در ایان مرحلا   ،سا   این المانهاابمنظور طراحی  مرزیتعيين نيروها در المانهای  دیوار هاسازی مدلاز اول  هدف

ایان  تعيين ابعاادهمچنين تنش در ورق جان، بمنظور  و)تير و ستون (  ینيروهای محوری و خمشی در المانهای مرز

 بدس  ميآید.المانها 

 هدف دوم از تحليل دیوارهای برشی فوالدی تخمين تغييرمكان جانبی قاب اس . 

 نواری  مدل( 1

تعادادی  اساتااده از مدل کردن ورق جاان باا سازی برای تحليل دیوارهای برشی فوالدیروش مدلمتعارف ترین  

کنند( با فاصلۀ مسااوی و نوارهای موازی فقط کششی )یعنی المانهائی ک  فقط نيروهای محوری کششی را تحمل می

های ساخت  شده آزمایشگاهی دیوارهاای برشای سازگاری قابل قبولی با نمون  این روش. باشددو انتهای ماصلی می

  داده اس .نشان فوالدی 

 

 

 تاتيكی )خطی و غيرخطی( دیوار برشی فوالدی مدل نواری برای تحليل اس

مدول االستيسيتۀ نوارها برابر با مدول االستيسيتۀ فوالد اس  و سطح مقطع هر نوار برابر با ضخام  ورق فوالدی در 

 شود(.گيری میفاصلۀ بين نوارهاس . )ک  در امتداد جه  عمود بر نوارها اندازه

ی سختی اوليۀ پيش از تسليم یک دیوار برشی فوالدی و نيروها در اعضای ک  مدل نوار آزمایش ها نشان داده اند

 کند. بينی میبرداری را بطور مناسب پيشقاب تح  بارهای بهره
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تغييرمكان برای دیوار برشی فوالدی -آوردن رابطۀ نيرواُوِر( برای بدس این مدل همچنين در تحليل غيرخطی )پوش

 يستم استااده شده اس . و نيروهای نهائی در المانهای س

 

دیوارهای برشی فوالدی معتبر شناخت  تحليل ( برای 1001CSAنام  کانادا )در ضوابط طراحی آئينمدل نواری روش 

شده روی المانهای مرزی قاب، بمنظور تخمين تأثيرات بار توزیع ودر این روش برای مدل کردن ورق جان شده اس . 

  ضروری اس . با فواصل مساوی و دو انتهای ماصلی الزم و(   CSAنام  آئين )  توصي  نوار 10حداقل اختصاص 

 

 یک نمون  مدل نوار کششی

ابعااد ورق فاوالدی و و همچناين ها و تيرهاا، تابعی از سطح مقطع ستون در این روشکششی  نوار هایی زاوی 

 .باشدمی این ورق ها ضخام  
افتد و بنابراین اگار زاویا  لزوماً در یک نقط  اتااق نمی ،باال و پائين تيردر ها ميانقابمحل برخورد نوارهای کششی 

مورد نياز شود.. طول قطعات مي ات زیادی تقسيم عطقدقيق تنش کششی در هر طبق  با دق  مدل شود، تير ب  تعداد 

 نوار )با در نظرگرفتن تنها یک ورق جان( برابر اس  با: nتير برای 

 x

1
L htan( )

n
   

   ک  در آن: 

     x هاطول قطع  تير بين گره 

L     طول پانل                             h    ارتااع پانل                         n  تعداد نوارها 

 برابر اس  با: در این روشنوار هر مساح  . 
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 مدل غشایی غيرهمسان  (4-3-1

ساازی د. بمنظاور مادلناد برای مدل کردن رفتار ورقهای جان مورد استااده قرار گيرنتوانالمانهای غشایی نيز می

 . استااده می شودلمانهای غيرهمسان ااز صحيح اختالف بين مقاوم  فشاری و کششی این المانهای نازك، 

بنادی شاود. مشمدل المان غشائی در اصل یک مدل نواری کششی اس ، و کشش خالص در جان ورق محاسب  می

 4حاداقل  (1001المان غشائی برای جذب نيروهای خمشی در المانهای مارزی بایاد کاافی باشاد. آساتان  اصال )

یاک  13-4 شاكل .شاود(المان در پانل می 11)ک  باعث بوجود آمدن  کندرا در هر جه  پيشنهاد می بندیتقسيم

دهد ک  در هر پانل ب  پنج فاصال  مسااوی در هار المان غشائی غيرهمسان از یک دیوار برشی فوالدی را نشان می

 چرخيده اس .  ،تنشاتی جه  تقسيم شده و محور محلی المان در امتداد زاوی  محاسب

 

 ير همسان از یک دیوار برشی فوالدیمدل غشائی غ  13-4شكل 

 غيرخطی تحليل  ( 4-3-3

در طراحی دیوارهای برشی فوالدی اس . المانهای خرپائی غيرخطای  یكی از روش های بسيار مايد غيرخطی تحليل

ای مرزی افقی و قائم نظرگرفتن اثرات تسليم کششی یكنواخ  جان در المانهرری بمنظور دامدل نویک تواند در می

  د استااده قرار گيرد. مور

برای المانهای مرزی اس .  یبهترین وسيل  جه  تعيين نيروهای طراحی واقع (Pushover) پوش اُور این نوع تحليل

نيروهای محوری و خمشی محاسب  شده با این روش اغلب کمتر از نيروهای محاسب  شده با استااده از روش طراحی 

 ظرفيتی اس .



 

 

 طراحی سازه یافزارهانرمدیوار برشی فوالدی در  سازیمدل هایروشبررسی 

 
 

 

 

 
مزاياي  لیبه دلکه ، استمقاوم در برابر بارهاي جانبي  يهاستمیس نيترمناسباز  يکي شکيب ديوار برشي فوالدي

ر پیچیده سیستم ديوار برشي با توجه به رفتا .است قرارگرفتهطراحان  موردتوجهزياد آن در چهار دهه اخیر 

روي  پیش چالش نيترمهم ساختمان طراحي يافزارهانرمدر  اين سیستم صحیح سازيمدلنحوه  ،فوالدي

ديوار برشي  سازيمدلبراي  مدل نواري و غشاييدو به بررسي در اين مقاله  روازاين مهندسین طراح است.

انطباق  دهندهنشاننتايج حاصل  .است شدهپرداخته ايشگاهيآزم فوالدي بر اساس يک نمونه ديوار برشي يک طبقه

 .باشدمي آزمايشگاهيفوق با نتايج  هايمدل قبولقابلمناسب و 

 

 یفوالد یبرش وارید لیتحل هایروش انواع یبررس -1
ري ديوار برشي فوالدي مکانیزم بارب سازيلمدامکان  SAPيا   ETABSتحلیل و طراحي سازه موجود از قبیل افزارهاينرمدر 

بر را  هاييروش محققین روازاينمستقیم وجود ندارد.  طوربهپس کمانشي  هايمیدانبر پايه کمانش ورقهاي پرکننده و تشکیل 

ايدن  بده بررسديدر ادامده کده  انددکردهبرشي ارائه  ديوارهاي سازيمدل نمودنجهت ساده  آزمايشگاهياساس نتايج کارهاي 

 : پردازيممي هاروش

 

 

 

  نواری هایمدل 1-1
اسدت.  شددهشناخته( براي ديوارهاي برشي فوالدي معتبدر CSA 2001نامه کانادا )در ضوابط طراحي آئینمدل نواري روش 

ديوارهداي  سدازيمدلدر اين روش براي   ]8[آمده است.  AISC-341نامه خالصه در تفسیر آئین طوربهاين روش همچنین 

نیدروي فقدط و  شدوندميندوار نامیدده  اصدطالحاًکه اعضاي مورب موازي  تعدادي مساحت پانل ديوار برشي باي فوالدي برش

 ]7[ .3شکل. شودميمعادل کنند را تحمل مي يکشش

 



 
 

 مدل نواري ديوار برشي فوالدي -3شکل 

 

 نوار معادل برابر است با:هر مساحت 

 (1)                                                                                            w
s

Lcos( ) h sin( ) t
A

n

 
  

 که در آن 

 sA نواريک سطح مقطع  

L                               طول پانل 

 h   ارتفاع پانل 

 = ضخامت ورق 
nتعداد نوارها 
 زاويه میدان کششي نسبت به محور قائم 

 

 غیرهمسان غشایی مدل 1-2
سدازي اخدتالب بدین مددل منظوربهقرار گیرند.  مورداستفادهتوانند براي مدل کردن رفتار ورقهاي جان غشايي نیز مي هايالمان

، محدور محلدي المدان اسدت.  موردنیدازغیرهمسدان  با مصالح تعريف المان، کم  باضخامتاعضاي قاومت فشاري و کششي م

   (4)شکل.که زاويه آنها با زاويه میدانهاي کمانشي در يک راستا قرار گیرنداي تنظیم شود گونهغشايي بايد به

 

 
 با المان غشايي ديوار برشي سازيمدلنحوه  - 4شکل 



 

)يا بايدد صدفر سدختي مصالح و جهت عمود بر میدان کمانشيواقعي مصالح در راستاي میدان کمانشي همانند خواص واص خ

راهکدار مناسدب ديگدر اسدتفاده از المدان  ]7[ د.ودر المان ايجاد نشفشاري قطري  که هیچ تنششود  فرض يک مقدار ناچیز( 

ش محورهاي محلي المدان غشدايي را بگونده ايدي چرخاندده کده در غشايي با مصالح همسان و سختي متغیر است. در اين رو

راستاي میدان کمانشي قرار گیرند، سپس ضريب سختي کششي در راستاي میدان کمانشي را همان مقدار پیش فرض قرار داده 

 در ساير جهات سازه سختي نداشته باشد. و ساير ضرايب را عدد بسیار کوچکي وارد کرده بگونه ايي که 

 

 
 غشايينیروهاي موجود در المان  -5کل ش

 

المدان  مدش بندديشدود. و کشش خالص در جدان ورق محاسدبه مي مدل المان غشائي در اصل يک مدل نواري کششي است

بدا اسدتفاده از  يفوالد يبرش واريد سازيمدل جهت  .مرزي بايد کافي باشد هايالمانغشائي براي جذب نیروهاي خمشي در 

از  پدس. گدرددمي عريفت ديوار برشيپانل  باضخامتغشايي از نوع  ييالمان صفحه ا کي ، ETABS افزاررمندر  ييالمان غشا

به شکلي که هدر  بنديتقسیمبا تعداد مناسب  بايستمي ، المان غشايي شدهتعريفطع و اختصاص دادن مق يبرش واريد میترس

چرخاندده   يديا بده گونده هداالمان يمحل ي( سپس محورها4×4 حداقل شود.) يندبمش  ،به مربع نزديک باشد ايجادشده جز

 45 هيداوزمقاله  ني)در ا. ردیقرار گ ينشاکم دانیم بر عمود گريد محور و يکمانش دانیم جهت در محورها از يکيکه  شودمي

 (  است شده فرض درجه

 

 .است شدهپرداخته طبقه کي آزمايشگاهي نمونه کي اساس بر ييغشا و ينوار روش دو مطالعه به در ادامه

 

 

  آزمایشگاهیمدل  فیتعر -2

 . دهدميرا نشان توسط برونو و همکاران در دانشگاه بوفالو  شدهساختهديوار برشي فوالدي  آزمايشگاهينمونه  6شکل

 متدرمیلی 0444فاصله محور به محور تیرهداي ومیلیمتر 4444  هاستونمحور به محور  بافاصلهيک ديوار يک طبقه يک دهانه 

 ]9[ نماي کلي از مدل آزمايشگاهي ارايه شده است. 7در شکل.باشدمي
 



 
 

 فوالدي ديوار برشي آزمايشگاهينمونه  -6شکل 

 
 

 يفوالد يبرش واريد آزمايشگاهي مدل از يکل ينما - 7شکل 

 

 است.  شدهساختهاسگال مگاپ 165از فوالد با تنش تسلیم  هاورقمگاپاسگال و  345و تیرها از فوالد با تنش تسلیم  هاستون

استفاده  وکامل  طوربهکشش قطري  هايمیدانمانع از تشکیل  و شدهورقدر باعث ايجاد انحنا  هاستونضعیف بودن  که ازآنجا

مطداب  فوالد نمونه مشخصات  .اندشدهساختهاز فوالد پر مقاومت  آزمايشگاهي مونهن هايستون گرددمي ورقاز ظرفیت کامل 

 ]9[ .اشدبمي 1جدول

 

 

 

 
 برونو آزمايشگاهيمشخصات فوالد نمونه  - 1جدول 

 

Fy  (Kg/cm فوالد
2 ) )2 

Kg/cm( uF )2 
Kg/cm(E 

 014444 344 165 پرکنندهورق 

 014444 554 345 ستون و تیر

 



-نیرو و نمودار  قرارگرفته 8شکل مطاب  ATC24بر اساس پروتکل بارگذاري  ايدورهتحت بارگذاري  آزمايشگاهينمونه 

نشان دهنده منحني هیسترزيس بدست آمده پس از تحلیل چرخه  9شکل .است شدهترسیمتغییر مکان آن نسبت به طبقه اول 

 ]9[ اي مي باشد.

 

        
 

 

 آزمايشگاهي نمونه سيسترزیه ينحنم -9شکل                                ATC24با پروتکل  مطاب پیشینه بارگذاري -8شکل           

 

  یبرش وارید یعدد سازیمدل   -3
 

 غشایی: یبرش وارید یسازی عدددلم 3-1
 

اسدت .  شددهاستفاده ABAQUS افدزارنرماز  محددود اجزاء مدل صحت نییتع و يفوالد يبرش واريد يعدد سازيمدل جهت

 .14شکل. اندشده سازيمدل S4R يپوسته ا هايالمانبا استفاده از  هاورقو  هاستون رها،یتمام ت

 

  

 آزمايشگاهينمونه  محدود اجزاء مدل -14شکل 

  واريدد يدر باال ATC24مطاب  پروتکل  بارگذاري  اي چرخهبار  ،آزمايشگاهي کردن مدل اجزاء محدود با مدل برهیجهت کال

از تطداب  مناسدب  يکه حاکاست  دهيگرد سهيمقا هيآزمايشگا جينتا با اول طبقه تغییر مکان –و سپس نمودار بار شدهدادهقرار 

 .11.شکلباشدمي آزمايشگاهي جيروش اجزاء محدود با نتا جينتا
 



 
 

 و مدل اجزاء محدود آزمايشگاهيمقايسه منحني هیسترزيس مدل  -11شکل 

 

  
 مدل اجزاء محدود تغییر مکان-منحني نیرو -10شکل 

 

 :نواری یبرش وارید یعدد سازیمدل 3-2

 

روي آن انجام  بر غیرخطي افزون بارل یتحليک و  سازيمدل SAP2000 افزارنرمبه کمک  ذکرشدهاين قسمت مدل نواري  در

 .شودميمقايسه  ABAQUS افزارنرمدر  با نتايج حاصل از آنالیز اجزاي محدود آمدهدستبه. در ادامه نتايج گیردمي

يقدرار مد ،شدوندميکنواخت وارد ي طوربهکه  يجانب يدر معرض بارها هسازاست که در آن  يبيتقر يلیتحل ،افزون بارل یتحل

 دهندهنشدان 13شدکل .داردادامده  ،ابدي شکل ییرتغ يمشخص ييبه مقدار جابجا هکه ساز يتا زمان معموالً رش باين افزايرد. ایگ

کامدل پالسدتیک شدده و  طوربدهبرشدي ورق ديدوار  دهدمي. نتايج نشان باشدميبه سازه  شدهاعمالوضعیت مفاصل پالستیک 

تغییر مکدان مددل ندواري و -نمودار بار 14همچنین در شکل  دوران بیش از محدوده االستیک را تجربه کردند. تیرهاهمچنین 

مددل ندواري و مددل مدل اجراء محدود تحت بار يک طرفه نمايش داده شده است که نتابج نشان دهنده تطاب  نسدبتا خدوب 

 اجزاء مي باشد.

 

 



  

 تحلیل استاتیکي غیرخطي بر اساس تغییر مکان -منحني نیرو -13شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 SAP, ABAQUSمدل  آورمقايسه منحني پوش  -14شکل 

 

 

 :  ETABSافزارنرم در یبرش وارید سازیمدلجهت  ییو غشا یدو روش نوار یکاربرد سهیقام -4
 

فاصله مرکز به مرکز است.  قرارگرفته موردبررسيار برشي فوالدي طبقه با سیستم ديو 5 دوبعديدر اين مرحله يک قاب 

 : باشدمي 15مطاب  شکل ه بارهاي واردو  شدهنظر گرفتهمتر در 3متر و ارتفاع طبقات  4 هاستون

 



  

 موردبررسيبارگذاري قاب  -15شکل

 

 

 مده است:آبدست  16شکل  مطاب برش هر طبقه  و موردنظرتحلیل قاب  پس از

 

 
 

 موردبررسينمودار برش پايه قاب  -16شکل 

 

 

  AISC-341 نامدهآيیندر  شددهارائهسازه بر اساس رابطه  از تحلیل آمدهدستبهحداقل ضخامت ورق بر اساس حداکثر برش 

  :براست باابر

(0) 
 

 

 

 



 موردبررسيقاب  ديوار برشيطراحي ضخامت ورق  -0جدول 

 

(cm)wt cfL Fy Va Story 
0.014 350 1800 2234 5 

0.025 350 1800 4022 4 
0.034 350 1800 5363 3 
0.039 350 1800 6256 2 
0.042 350 1800 6703 1 

 

که در اين مقاله  گرفتهانجامبا توجه به ضوابط موجود  هاستونمرزي ديوار و ساير تیر و  هايالمانمحاسبات مربوط به طراحي 

 است : شدهدادهنشان  17شکل در آمدهدستبهتنها مقاطع  اري شده است ودات آن خوداز ذکر جزئی

 

 
 

 موردبررسيمقاطع فرضي قاب  -17شکل 

 

 آمده است. 3بارگذاري در جدول  از اينحاصل  تغییر مکاننیروي برش و 

 
 نواريمدل  در موردبررسيطبقات قاب  تغییر مکان و مقادير برش -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد 4دست آوردن سطح مقطع اعضاي نواري مطاب  جدول و به شدهداده هايضخامت سازيمعادلمدل نواري اين قاب با 

 است. گرديدهارائه  5هر طبقه طي جدول  تغییر مکانته و نیروهاي برش و تحلیل قرارگرف

 

 

Displacement (cm)  Story Shear (kg) Story 

0.9064 2138 5 

0.744  3968  4 

0.543  4809 3 

0.333  5747 2 

0.127  6492 1 



 

 موردبررسيسطح مقطع نوار قاب  -4جدول 

 

Story H(cm) L(cm) tw(cm) n As (cm2) 

5 300 400 0.014 10 0.69 

4 300 400 0.025 10 1.24 

3 300 400 0.034 10 1.68 

2 300 400 0.039 10 1.93 

1 300 400 0.042 10 2.08 

 
 

 غشاييمدل  موردبررسي در قاب طبقات و تغییر مکان برش ريمقاد -5جدول 

 

 

 

 

 
جابجايي سازه در هر دو مدل نواري و غشايي يکسان  کهدرصورتينیروهاي وارده در هر دو روش يکسان بوده است  نجاکهازآ

 .باشدميباشد، ثابت بودن ماتريس سختي مدل نواري و غشايي قابل استنتاج 

   
 

 موردبررسي قاب غشايي و مدل نواريمدل  -18شکل

 

 
 

 

 

 

 

 

Displacement (cm)  Story Shear (kg) Story 

0.908  2167  5 

0.746  3372  4 

0.545  4809  3 

0.333  5745  2 

0.127  6343  1 



 جمع بندی و نتیجه گیری: -5
 

و تطاب   زاء محدود تحت بارگذاري چرخه اييمدل اجتايج مطالعه فوق نشان دهنده تطاب  بسیار مناسب مدل آزمايشگاهي با ن

مدلسدازي ديدوار برشدي  همچنین ،را نشان مي دهدون زتحت تحلیل غیر خطي بار افمدل نواري مناسب مدل اجزاء محدود و 

از ايندرو مدلسدازي ديدوار برشدي  مدي باشدد.داراي نتايج مشابهي  ETABS فوالدي به دو روش غشايي و نواري در نرم افزار

بدا توجده بده اينکده زاويده  فوالدي در نرم افزارهاي طراحي سازه با استفاده از دو روش غشايي و نواري امکدان پدذير اسدت.

همدراه بدا  رشدي فدوالديمیدانهاي کمانشي تابعي از ضخامت ورق و مقطع المانهاي مرزي مي باشد و طراحي سیستم ديدوار ب

باشد و در هر سیکل طراحي زاويه میدانهاي کمانشي تغییر مي کند در ايدن صدورت اسدتفاده از مددل مي  پروسه سعي و خطا

یکل بر خواهد شد در حالیکه در مدل غشايي به راحتي مي توان زاوبه محورهاي محلي را در هر س نواري بسیار سخت و زمان

 عوض کرد. از اينرو روش غشايي راهکار مناسب تري جهت مدلسازي ديوار برشدي فدوالديانشي طراحي مطاب  میدانهاي کم

 مي باشد. در نرم افزار هاي طراحي
 

 

 
 

 



آشنایى با انواع ضرایب 
در طراحى سازه ها



 ١٨

 
 
 
 
 
  

   مقدمه-2-1
هاي  ها بر اين مبناست كه رفتار ساختمان، در مقابل نيروهاي ناشي از زلزله اي ساختمان هدف اصلي در طراحي لرزه

هاي شديد، ضمن حفظ   مانده و در مقابل نيروهاي ناشي از زلزله باقيكوچك بدون خسارت و در محدوده خطي
نظر  اي كه مورد به همين دليل مقاومت لرزه. اي را تحمل كند ازهاي و غير س هاي سازه پايداري كلي خود خسارت

نياز براي  در برابر زلزله است، عموماً كمتر و در برخي موارد، خيلي كمتر از مقاومت جانبي مورد هاي طراحي نامه آئين
هاي  ام رخداد زلزلهها به هنگ بنابراين، سازه. ]22[حفظ پايداري سازه در محدوده ارتجاعي، در يك زلزله شديد است

 و براي طراحي آنها نياز به يك تحليل غيرارتجاعي است، ولي به دليل شدهمتوسط و بزرگ وارد محدوده غيرارتجاعي 
هاي تحليل و  هاي تحليل غير ارتجاعي و سهولت روش ارتجاعي، روش پر هزينه بودن اين روش و عدم گستردگي برنامه

كاهش مقاومت سازه از . گيرد عي سازه و با نيروي كاهش يافته زلزله صورت ميطراحي متداول، براساس تحليل ارتجا
هاي طراحي  نامه منظور آئين بدين. شود مقاومت ارتجاعي موردنياز عموماً با استفاده از ضرايب كاهش مقاومت انجام مي

ز يك طيف خطي كه وابسته به اي براي طراحي ارتجاعي ساختمان را ا اي كنوني با شيوه ذكر شده، نيروهاي لرزه لرزه
آورند و براي ملحوظ كردن اثر  زمان تناوب طبيعي ساختمان و شرايط خاك محل احداث ساختمان است، به دست مي

، ميرايي و اثر مقاومت افزون سازه، اين نيروي ارتجاعي را به زيسرفتار غيرارتجاعي و اتالف انرژي بر اثر رفتار هيستر
  .كنند به نيروي طراحي تبديل مي) ضريب رفتار (وسيله ضريب كاهش مقاومت

اين . انگيزترين بخش، در اختيار داشتن ضرايب رفتار است و بحث ها مهمترين اي ساختمان در تهيه مقررات لرزه
ها و مقررات ساختماني مختلف، با نامها و مقادير عددي متفاوتي شناخته  نامه ضرايب با وجود وظيفه يكسان در آئين

 ،1997(نامه ساختماني متحدالشكل  ها و مقررات آمريكائي نظير آئين نامه به عنوان نمونه، اين ضرايب در آئين. شوند مي
UBC 2000 مقررات ،NEHRP 1997 يا FEMA 273, (1به نام ضريب اصالح پاسخ (R)نامه ساختماني  ، در آئين

 به نام ضريب عملكرد SEAOC, 1988، در مقررات 2 به عنوان ضريب اصالح نيرو(NBCC,1995)ملي كانادا 
، در (q) 4به نام ضريب رفتار EUROCODE  8, 1995 & 2000نامه اروپائي  ، در آئين]23[ (Rw) 3سيستم

)( 5پذيري تغييرمكاني  به عنوان ضريب شكل(NZS,1992)استاندارد بارگذاري نيوزلند  µ6اي  و ضريب عملكرد سازه 
(Sp)ندارد ساختماني ژاپن ، در استا(LAEE,1992)7پذيري  به نام ضريب شكل (1/Ds)ايران به 2800در استاندارد   و 

 ايران، از عبارت ضريب رفتار و 2800در پژوهش حاضر، به تبعيت از استاندارد . شود ، شناخته مي(R)نام ضريب رفتار 
  .كند ها توصيف مي پارامتر را در رفتار سازهشود، زيرا اين عبارت به اختصار عملكرد اين   استفاده ميRنماد 

به عنوان . هاي مختلف متفاوت هستند نامه  در آئين،گونه كه اشاره شد مقادير عددي منتسب به ضرايب رفتار همان
هاي بتن مسلح با سيستم قاب خمشي بين   براي سازهEC8نامه اروپائي  نمونه، محدوده مقادير ضرايب رفتار در آئين

از . رسد  هم مي0/8هاي آمريكائي مقادير ضرايب رفتار تا  نامه  است، در حاليكه براي همين سيستم در آئين0/5 تا 5/1

                                                            
1 Response Modification Factor 
2 Force Modification Factor  
3 System Performance Factor  
4 Behavior Factor 
5 Displacement Ductility Factor  
6 Structural Performance Factor  
7 Ductility Factor  



 ١٩

هاي  نامه شوند، تحت تراز نيرويي بيش از تراز نيروي آئين  طراحي ميEC8نامه اروپائي  هائي كه با آئين رو، ساختمان اين
نامه آمريكائي  هاي طراحي شده مطابق الزامات آئين آيد كه ساختمان ياز اين موضوع چنين برم. گيرند آمريكائي قرار مي

تر و به عبارتي،  اند اقتصادي  طراحي شدهEUROCODE 8نامه  هاي مشابهي كه مطابق آئين در مقايسه با ساختمان
، بر ) ايران2800رد استاندا ( زلزلهها در برابر نامه طراحي ساختمان ضريب رفتار موجود در آئين. ]25،24[ندترپذير آسيب

  :هايي است كه برخي از آنها به شرح زير است مبناي قضاوت مهندسي ارائه شده و داراي كاستي
هاي تناوب ارتعاش متفاوت، از ضرايب رفتار  زمانو ها  اي از يك نوع با ارتفاع هاي سازه براي سيستم) الف

  .شود يكساني استفاده مي
  . و درجه نامعيني به صراحت نيامده است9ت افزون، مقاوم8پذيري ، تأثير شكلRدر ) ب
  . لحاظ نشده استRخيزي منطقه در  اثر لرزه) پ
  . ملحوظ نشده استRاثر شرايط خاك در ) ت

اي از عوامل مؤثر در آن را ملحوظ   پيشنهاد شده است كه هر كدام تأثير پارهRهائي براي محاسبه  تاكنون رابطه
پذيري، مقاومت افزون و  اي است كه سه عامل شكل ، رابطهRهاي ارائه شده براي  ابطهيكي از جديدترين ر. اند داشته

تواند متفاوت باشد، زيرا  پذيري و مقاومت افزون براي كشورهاي مختلف مي دو عامل شكل. درجه نامعيني را دربر دارد
  نامه  آئين،خيزي يه لرزههاي اجرائي، ناح به متغيرهاي كيفي و كمي متعددي مانند فرهنگ ساخت و ساز، روش

 و سپس در ATC-19 و ATC-34عامل درجه نامعيني براي نخستين بار در . بارگذاري و طراحي بستگي دارد
، پژوهشگران در صدد تجزيه ضريب 1980از اوايل دهه .  طرح شده و جاي سؤال و ابهام فراوان داردUBC97نامه  آئين

براي اين منظور مطالعات آزمايشگاهي و ميداني زيادي به انجام رسيد كه از . دهنده آن برآمدند رفتار به عوامل تشكيل
هاي يوانگ و فريمن اشاره   و نيز پژوهش(ATC)آوري كاربردي  نتوان به كارهاي انجام شده در انجمن ف آن جمله مي

به  1- 2يد كه مطابق رابطهبندي جديدي براي ضريب رفتار ارائه گرد ، فرمول1995به دنبال اين پژوهشها، در سال . كرد
  ]26،24[:صورت حاصلضرب سه عامل است

) 2 -1(  RS RRRR µ=  
 ناشي از يضريب كاهشµRضريب كاهش ناشي از مقاومت افزون يا ضريب مقاومت افزون،SRدر اين رابطه،

ضريب .  ناشي از نامعيني يا ضريب درجه نامعيني سازه استيضريب كاهشRRو) وابسته به زمان تناوب(پذيري  شكل
هاي متداول كاربردي ندارد و در اين  چهارمي نيز براي درنظرگرفتن اثر ميرايي لزج افزوده ارائه شده كه براي سازه

  .]27[شود قسمت از توضيح بيشتر در مورد آن پرهيز مي
، ]29،28[سازي ميزان تأثير عوامل ياد شده در ضريب رفتار بوده است   در سالهاي اخير، بر شفافها نامه گرايش آئين

ضريب . شود ها ارائه مي پذيري و مقاومت افزون در جدول هاي جديد، معموالً ضرايب كاهش ناشي از شكل نامه در آئين
ها آمده است محاسبه شده و به عنوان يك  هنام هائي كه در آئين نامعيني سيستم نيز با روشدرجه  ناشي از يكاهش

 در مورد ديوارهاي هدف از اين تحقيق، برآورد ضريب رفتار بر مبناي عوامل مؤثر در آن. شود داده مي ضريب كاهنده اثر
 اين ضريب و عوامل مؤثر در آن مورد ءهاي محاسبه ضريب رفتار و بررسي اجزا روشبر اين اساس  .برشي فوالدي است

  .گيرند ر ميبحث قرا
  

  هاي محاسبه ضريب رفتار  روش-2-2
با مقايسه اين . اند هاي متفاوتي را مورد استفاده قرار داده تاكنون پژوهشگران براي محاسبه ضريب رفتار، روش

هاي  هاي پژوهشگران آمريكائي و ديگري روش يكي روش. بندي كرد دو گروه كلي تقسيمدر توان آنها را  ها مي روش

                                                            
8 Ductility 
9 Over Strength 
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در  تري هستند، تري دارند، ولي با وجود اين كاربردي هاي آمريكائي مباني تئوري ساده عموماً روش.  اروپائيپژوهشگران
  .در عمل دشوار است تري بوده و استفاده از آنها هاي اروپائي داراي مباني تئوري و تحليلي پيچيده كه روش حالي
  

  هاي اروپائي  روش-2-2-1
پائي نيز همگام با پژوهشگران آمريكائي به تحقيق در مورد برآورد ضرايب رفتار در سالهاي اخير، پژوهشگران ارو

هاي  روش: شود  به دو گروه تقسيم ميفتهها مورد استفاده قرار گر هائي كه توسط اروپائي عمدتاً روش. اند ها پرداخته سازه
  . هاي انرژي پذيري و روش متكي بر تئوري شكل

  
  يپذير  روش تئوري شكل-2-2-1-1

 معرفي 1986پذيري استوار است اولين بار توسط كاسنزا و همكاران در سال  اين روش كه بر مبناي تئوري شكل
  :آيد به دست مي 2- 2، از رابطه1- 2 با توجه به شكل(q) در اين روش، ضريب رفتار .شده است

 
  مدل رفتاري ساده شده براي سيستم يك درجه آزادي: 1-2شكل

)2 -1(  ββ
α
α

α
δ
δ

+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−==

y

u
c

y

uq  

 پارامتر وابسته به زمان تناوب ارتعاش سازه است و βضريب ارتجاعي بحراني براي بارهاي قائم و cαدر اين رابطه،
  :آيد  به دست مي3- 2از رابطه

)2 -3(  
y

u
α
α

ββ ′=  

  : به دست آورد4- 2ابطه را از رqتوان با توجه به دو رابطه اخير مي

)2 -4(  [ ]βαβ
α
α

′+′−= c
y

u )1(q  

، يهاي يك درجه آزاد ، مازوالني با استفاده از نتايج حاصل از پاسخ سيستم1996جهت تكميل روش فوق، در سال 
  :پيشنهاد كرده است′β را براي5- 2رابطه
)2 -5(  sec5.0,T1 >′−=′ ββ  

 يك تابع خطي از زمان >5/0T داراي مقداري ثابت و براي q ثانيه، 5/0هاي تناوب بزرگتر از  انرو براي زم از اين
  .تناوب است

  
  روش انرژي -2-2-1-2

روش انرژي بر اين فرض استوار است كه حداكثر انرژي جنبشي ناشي از يك زلزله شديد با حداكثر انرژي كه يك 
  : است6- 2در يك سازه به صورت رابطه له تعادل انرژيمعاد. سازه قادر است جذب نمايد، برابر است
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)2 -6(  u2uoku EDWE −+=  
انرژي ذخيره شده در سازه در مرحله  Woحداكثر انرژي جنبشي قابل جذب و استهالك در سازه، kuEدر اين رابطه،

كار انجام شده توسط نيروهاي  u2Eتجاعي سازه وهاي غيرار  انرژي ذخيره شده طي تغييرشكلDuتغييرشكل ارتجاعي، 
  .باشد قائم در كل روند تغيير شكل سازه مي

توان با اعمال   ناميده شود، معموالً ميEk و انرژي جنبشي ناشي از آن sاگر طيف پاسخ شتاب زمين، در زلزله طراحي
با توجه به اين موضوع، انرژي جنبشي ناشي از اين زلزله . رد آن را به شديدترين زلزله طراحي، مرتبط كmيك ضريب 

 Ek به 7-2گردد، توسط رابطه مشخص مي msكه با استفاده از حداكثر شبه سرعت برآورد شده از طيف  (Ekm)مخرب 
  :شود مرتبط مي

)2 -7(  k
2

km EmE =  
  :قرار باشد بر8-2ها، الزم است رابطه ر نتيجه بنا بر اصل تعادل انرژيد
)2 -8(  kukm EE =  

اي براي حل معادله فوق و استخراج ضرايب رفتار از آن وجود دارد كه  هاي تحليلي مفصل و پيچيده روش
ها از ذكر  گير بودن اين روش در اينجا به دليل پيچيده و وقت. الني ارائه شده است ترين آنها توسط كومو و معروف

  .شود  ميجزئيات آنها پرهيز
  

  هاي آمريكائي  روش-2-2-2
. ها هستند هاي ديگر، با كمي تفاوت عمدتاً مشابه اين روش  بوده و روش بقيهتر از در اين گروه، دو روش شاخص

روش دوم نيز كه به روش . باشد ها كه به روش طيف ظرفيت معروف است حاصل تحقيقات فريمن مي يكي از اين روش
كه   روش اول به اختصار و روش دوم،در ادامه. است ]30[هاي يوانگ ت، دستاورد پژوهشپذيري مشهور اس ضريب شكل

  .شود تري معرفي مي  به شكل كامل،در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است
  

   روش طيف ظرفيت فريمن-2-2-2-1
-2ر دارد، به صورت رابطه كه تحت تأثير پارامترهاي زيادي قراRفريمن يك روش تحليلي براي بدست آوردن مقدار 

  : ارائه نمود9
)2 -9(  nkji R...RRRR ××××=  

اي، تركيب بارها، درجه نامعيني،  ها، سيستم سازه كه هر يك از پارامترها جانشين عواملي از قبيل آرايش قاب
پارامترهاي مؤثر هاي رفتار غيرخطي سازه، خصوصيات مصالح، نسبت ابعاد ساختمان، مكانيزم خرابي و  ميرايي، ويژگي

توان دو ساختمان با ضرايب رفتار  چنان است كه به سختي مي R گستردگي عوامل مؤثر در تعيين. باشند ديگر مي
رو، به جاي آن  از اين. به عبارت ديگر، هر ساختمان ويژگيهاي منحصر به فرد و مخصوص به خود را دارد. يكسان يافت

تري  تر است كه تنها عواملي كه نقش اساسي  ضريب رفتار وارد گردند، شايستهكه تمامي عوامل مؤثر ياد شده در رابطه
. شوند در اين روش، دو عامل اصلي ظرفيت سازه و نيروهاي ناشي از زلزله، درنظر گرفته مي. دارند دخالت داده شوند

  .گردند دهند، مشخص مي اي را كاهش مي سپس عواملي كه ظرفيت را افزايش و نيروهاي لرزه
ضرايب بار و :  عبارتند ازRCاي از عوامل مؤثر در مقدار  پاره. شود ناميده مي RCر اين روش، ظرفيت افزايش يافته د

پذيري سازه و  كرنشي، نامعيني سازه، شكل شدگي  سخت،ضرايب كاهش مقاومت مصالح، طراحي دست باالي اعضاء
 خميري كامل در يك مفصلاري مقطع تا تشكيل اي كه از لحظه جاري شدن اولين تار كششي يا فش ظرفيت اضافه

  . قابل دستيابي است،عضو
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در هنگام وقوع زلزله، .  سازه در حالت ارتجاعي باقي بماند،هاي متوسط و شديد رود به هنگام رخداد زلزله انتظار نمي
 كاهش سختي باعث .يابد هر چه رفتار سازه از حد ارتجاعي فراتر رود، سختي آن كاهش يافته و ميرايي افزايش مي

با بلندتر شدن زمان تناوب و . شود تر شدن زمان تناوب و افزايش ميرايي باعث افزايش استهالك انرژي مي طوالني
- 2در شكل هاي پاسخ با توجه به طيف(يابند  كاهش مي) اي نيازهاي لرزه(اي وارد به سازه  افزايش ميرايي، نيروهاي لرزه

  ).رسد  مي2ξ و 2T به مقدار متناظر با 1ξ و 1T، سازه از مقدار متناظر با 2
كاهش يافته بر اثر نرمتر شدن سازه و افزايش (در اين حالت، نسبت نيروهاي ارتجاعي به نيروهاي غيرارتجاعي 

  .شود يف ميتعر RD، به عنوان )استهالك انرژي

  
  طيف نيروهاي وارد بر سازه در دو حالت ارتجاعي و غير ارتجاعي: 2-2شكل

  :آيد  به دست مي10- 2 از رابطه(R)، ضريب رفتار RDو  RCحال با مشخص شدن 
)2 -10(    R= RC.RD  

ز مقداري ، ضريب رفتار هر ساختمان نيمي باشند براي هر ساختمان مقادير منحصر به فردي RD و RCاز آنجا كه 
  .منحصر به فرد خواهد داشت

 
  پذيري يوانگ  روش ضريب شكل-2-2-2-2

نياز كه برحسب ضريب برش  ، مقدار مقاومت ارتجاعي مورد)3- 2شكل(با درنظر گرفتن رفتار كلي يك سازه متعارف 
  :تعريف شده، عبارت است از (Ce)پايه 
)2 -11(  

W
V

C e
e =  

حداكثر برش پايه است، در صورتي كه سازه كالً در محدوده ارتجاعي باقي  Veؤثر سازه و  وزن مW در اين رابطه،
 .بماند

شود و در اين حالت، سازه  پذير شدن آن مي معموالً طراحي صحيح يك سازه تا حدود قابل قبول منجر به شكل
)V(تواند به حداكثر مقاومت خود مي yنشان داده شده است، حداكثر تغييرمكان 3- 2 شكلگونه كه در همان. برسد 

 با مقاومت حد خميري سازه يا yVاز آنجا كه محاسبه مقدار.  است∆maxجانبي نسبي ايجاد شده در طبقه برابر با
غيرخطي دارد، مقدار آن با رابطه مقاومت نهائي به هنگام ايجاد مكانيزم گسيختگي متناظر بوده و نياز به تحليل 

  .]30[مشخصي بيان نشده است
 خميري در مجموعه مفصلكه نمايانگر تشكيل اولين sVرا به مقدارyVها مقدار نامه براي مقاصد طراحي، برخي آئين

ن پاسخ كلي سازه به گونه قابل توجهي از قلمرو اين مقدار نيرو، ترازي است كه در آ. دهند سازه است، كاهش مي
در طراحي . ها با طراحي بر مبناي مقاومت بستگي دارد نامه اين تراز نيرو به روش برخورد آئين. شود ارتجاعي خارج مي

 و روش طراحي با ضرايب بار و مقاومت، هائي مانند روش بار نهائي توان از روش ، ميهمقاطع براي مقدار نيروي وارد
 از آنجا كه در بعضي از .]31[نامند را اصطالحاً مقاومت افزون ميsVوyVاختالف مقدار نيروي وارد بين. استفاده نمود

 SEAOC-1988اي، مانند  هاي طرح لرزه نامه  برخي آئين،]32[هاي بار مجاز متداول است ها استفاده از روش نامه آئين
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. دهند كاهش ميwVرا بهsV، مقدار)به صورت ضمني( ايران 2800و استاندارد ) به طور مشخص (UBC-1994و 
و نيز ) شود  نشان داده ميRwكه با  (SEAOC-1988 ،UBC-1884هاي  نامه بنابراين، نسبت ضريب رفتار در آئين

، )شود  نشان داده ميRكه با  (NEHRP-2000 يا UBC-1997 ضريب رفتار در مقررات  ايران، به2800استاندارد 
، در اين است كه طراح، تنها يك تحليل ارتجاعي انجام wVياsV مزيت استفاده از. باشد5/1- 4/1بايد عددي در حدود 

  .نمايد ، ابعاد قطعات و جزئيات اجرائي را تعيين ميموجوداي ه نامه دهد و سپس با استفاده از آئين مي

 
  رفتار كلي يك سازه متعارف: 3-2شكل

 مقاومت تواند  نميدر اين است كه محاسبwVياsVاولين اشكال استفاده از تحليل ارتجاعي براي نيرو در ترازهاي
نامه زلزله، در مقدار  در آئين رو، در صورتي كه مقدار مقاومتي كه به صورت ضمني از اين. دواقعي سازه را تعيين كن

  .بخش نخواهد بود هاي شديد رضايت تأمين نشود، رفتار سازه در زلزله) مقاومت افزون(ضرايب كاهش فرض شده است 
براي . ليل ارتجاعي خطي محاسبه نمودتوان با تح هاي غيرارتجاعي را نمي اشكال دوم، اين است كه مقادر تغييرمكان

 استفاده (Cd)هاي ارتجاعي  ها معموالً از ضرايب تشديد تغيير مكان نامه  آئين،هاي غيرارتجاعي محاسبه تغييرمكان
اي متفاوت معموالً به  هاي سازه هاي مختلف، مقدار اين ضريب تشديد براي سيستم نامه  در آئين.]31،30[نمايند مي

  .گردد  ارائه ميR صورت مضربي از
  :شوند ، عوامل مؤثر به شكل زير تعريف ميRw يا Rدر روش يوانگ، براي تعيين ضريب رفتار 

  
)( پذيري كلي سازه ضريب شكل -2-2-2-2-1 µ  

، 3-2كامل در شكل)  پالستيك- االستيك( خميري - آل كردن منحني رفتار كلي سازه به منحني ارتجاعي با ايده
)(پذيري كلي سازه به صورت خارج قسمت حداكثر تغييرمكان جانبي نسبي  ضريب شكل max∆ به تغييرمكان جانبي 

)(نسبي تسليم  y∆شود  تعريف مي.  

)2 -12(  
y

max
∆
∆

µ =  

  
)R( پذيري شكلي ناشي از ضريب كاهش -2-2-2-2-2 µ  

به دليل اين ظرفيت .  خواهد داشتزيسپذيري، ساختمان ظرفيتي براي استهالك انرژي هيستر بر اثر شكل
)V(استهالك انرژي، نيروي طراحي ارتجاعي eتوان به تراز مقاومت تسليم را مي)V( yرو، ضريب  از اين. كاهش داد

)V(بارت است از خارج قسمت نيروي نهائي وارد به سازهپذيري، ع  بر اثر شكليكاهش e)  در صورتي كه رفتار ارتجاعي
)V(، به نيروي متناظر با حد تسليم عمومي سازه به هنگام تشكيل مكانيزم خرابي)باقي بماند y.  
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)2 -13(  
y

e
V
V

R =µ  

  
  Ω)( ت افزونضريب مقاوم -2-2-2-2-3

)V(اي كه بين تراز تسليم كلي سازه مقاومت ذخيره yو تراز اولين تسليم )V( s وجود دارد به عنوان مقاومت افزون 
حد تسليم كلي سازه به رو، ضريب مقاومت افزون، عبارت است از خارج قسمت نيروي متناظر با  از اين. شود شناخته مي

)V(هنگام تشكيل مكانيزم خرابي y خميري در سازهمفصل، به نيروي متناظر با تشكيل اولين )V( s.  

)2 -14(  
s

y

V

V
=Ω  

  
  )Y(ضريب تنش مجاز -2-2-2-2-4

شود و  تعيين مي) بار مجاز يا بار نهائي(هاي طراحي  هاي مصالح با تنش نامه ئيناين ضريب، براساس نحوه برخورد آ
)V( خميريمفصلمقدار آن عبارت است از نسبت نيرو در حد تشكيل اولين  s،هاي مجاز  به نيرو در حد تنش)V( w.  

)2 -15(  
w

s
V
V

Y =  

مثالً اين ضريب براساس روش تنش . باشد  مي5/1- 4/1قبالً نيز ذكر گرديد ضريب فوق در حدود گونه كه  همان
  :]31[شود  به صورت زير برآورد ميAISC-ASD 1989نامه  مجاز آئين

  1/440/8
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4 بوده و ضريب االستيك و پالستيكهاي  به ترتيب مدول S و Zدر رابطه فوق، 
 اضافه تنش مجاز به هنگام اثر 3

 براي 4/1ضريب بار .  است15/1 براي مقاطع بال پهن در حدود  مثالً)ضريب شكل (Z/S نيروهاي زلزله است و نسبت
  . در رابطه فوق استY نيز در واقع مشابه ACI318اي در  بارگذاري لرزه

  
  بندي ضريب رفتار فرمول -2-2-2-2-5

هائي مانند  براي حالت(هاي زير را به دست آورد  توان رابطه مي3- 2رائه شده و شكلهاي ا با توجه به تعريف
  ):NEHRP-2000 و UBC-1997 ،IBC-2000هاي  نامه آئين
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 2800و استاندارد  UBC-1988 ،UBC-1994هاي  نامه مانند آئين (]31[هاي مجاز براي حالت طراحي با تنش
  ):ايران
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  ):كند  برآورد مياالستيكضريبي كه تغييرمكان واقعي را از تغييرمكان (و براي ضريب تشديد تغييرمكان جانبي 
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زلزله  2800 نامه آئين(ها مدنظر باشد  جانبي متناظر با حد مجاز تنش در صورتي كه ضريب افزايش تغييرمكان
  :]31[ )ايران
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  :آيد كه چنين برمي19- 2تا 16- 2هاي از رابطه
 و Ω)(، ضريب مقاومت افزون )µRياµ(پذيري سازه  ، همگي تابعي از شكلCdw و R ،Rw ،Cdمقادير  - 

  .]30[باشند مي)  منعكس استµRكه اثر آن در(نسبت ميرايي 
يا ضرايب (پذيري   شكلي ناشي از را ضرايب كاهشRw يا Rبه طور كلي نادرست است كه ضرايب كاهش  - 
) µR(ي پذير  شكلي ناشي ازد ضريب كاهشح در تواند ميΩ)(ناميد، زيرا آثار مقاومت افزون) پذيري شكل

  .]30[عمل نمايد
 (Y) ايران، ضريب تنش مجاز 2800 و استاندارد UBC-1988 ،UBC-1994هاي  نامه همچنين در آئين - 

رو بهتر است اين ضرايب را ضرايب رفتار در حالت  از اين.  است داراي اثر قابل توجهي است5/1كه حدود 
  .]31[هاي حد مجاز ناميد در حالت تنشهاي حد تسليم يا ضرايب رفتار  تنش
 و UBC-1988نامه  در آئين Rw ايران، با ضريب رفتار 2800 در استاندارد Rرسد، ضريب رفتار  به نظر مي - 

UBC-1994 نه با ضريبباشد، مشابه ،Rنامه   براساس آئينNEHRP-1988 ،NEHRP-2000 يا q براساس 
 ضريب رفتار و يا ضريب تشديد تغييرمكان جانبي در استاندارد ايران را رو مقادير ، از اينEC8نامه اروپائي  آئين

  .]31[18- 2و 16- 2هاي به دست آورد نه رابطه19- 2و17- 2هاي بايد از رابطه
، الزم است موارد زير براي Cdw و R ،Rw ،Cdبراي تعيين مقادير 19-2تا  16- 2هاي با توجه به رابطه - 
  :هاي متفاوت تعيين شود يپذير ها و شكل هاي با سيستم سازه

  Ω)(مقدار ضريب مقاومت افزون) الف
  )µR(پذيري  شكلي ناشي از يا ضريب كاهش) µ(پذيري كلي سازه  مقدار ضريب شكل) ب
   سيستم(T)و زمان تناوب ) µR(پذيري  شكلي ناشي از هشو ضريب كا) µ(پذيري  رابطه بين ضريب شكل) ج
  

  هاي محاسبه ضريب رفتار  مقايسه روش-2-2-3
 در روش Ωرسد كه تعريف  با توجه به مطالب طرح شده در دو روش آمريكائي فريمن و يوانگ، چنين به نظر مي

فريمن با قبول . استµR و RDاختالف اين دو روش در ماهيت ضرايب . وش فريمن است در رRcيوانگ، مانند تعريف 
هاي با درجات آزادي مختلف مستقيماً از مقايسه طيف ارتجاعي و غيرارتجاعي  را براي سازه RD ،مقداري تقريب

هاي يك  براي سازه (µR را به µهائي كه محاسبه شده و از رابطه µكه در روش يوانگ، كند، درحالي محاسبه مي
  .گردد  چند درجه آزادي با مقداري تقريب، محاسبه مي باهاي سازهµRكند، مرتبط مي) يدرجه آزاد

توان دريافت كه روش ضريب  ي محاسبه ضريب رفتار ميهاي طرح شده برا همچنين با بررسي اجمالي كليه روش
هاي اروپائي، مشابهت زيادي به يكديگر  پذيري از روش هاي آمريكائي و روش تئوري شكل پذيري يوانگ از روش شكل

روش انرژي نيز . ، استوارنديهاي يك درجه آزاد داشته و هر دو براساس نتايج تحقيقات نيومارك براي سيستم
  .]32[ه مطرح شد، روشي تئوري بوده و كاربرد عملي آن دشوار و مهجور استگونه ك همان
  

   ضريب رفتارء اجزا-2-3
.  به عوامل تشكيل دهنده آن گرديدR انجام شد، منجر به تجزيه 1980هاي زيادي كه در اوايل دهه نتيجه پژوهش

. اشاره كرد ]34[  ATC-34 و ]ATC-19 ]33 درتوان به كارهاي فريمن و يوانگ  ها مي از جمله اين پژوهش
  :تپيشنهاد كردند كه به صورت حاصلضرب سه عامل اس Rبندي جديدي را براي  ، فرمولATC-19پژوهشگران در 

)2 -20(  RS RRRR µ=  
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 RRبه زمان تناوب و پذيري وابسته   ضريب شكلµR ضريب مقاومت افزون وابسته به زمان تناوب، RSدر اين رابطه، 

 توسعه يافته، به منظور كمي ATC-34ضريب درجه نامعيني، كه به عنوان بخشي از پروژه . ضريب درجه نامعيني است
هاي اصلي  اي قائم در هر يك از جهت هاي متعدد قاب لرزه اي كه از رديف هاي قاب لرزه كردن قابليت اعتماد سيستم

  .]27[شده استگيرند، پيشنهاد  ساختمان بهره مي
بندي جديد  ضريب چهارمي نيز براي به حساب آوردن اثر ميرائي لزجِ افزوده، مدنظر گرفته شده تا در فرمول

چنين ضريب . كند گنجانده شود، اين ضريب، كاهش پاسخ ناشي از ابزارهاي ميراگرِ لزجِ تكميلي را وارد محاسبات مي
ا در يك قاب با رفتار غيرارتجاعي مورد استفاده قرار گيرد، اما نبايستي ه تواند براي كاهش تغييرمكان ميرائي لزجي مي

هاي طراحي بر مبناي نيرو به كار رود، ضريب  اگر ضريب رفتار با روش. متناسب با آن، نيازهاي نيرو كاهش داده شود
  .]27[گردد بندي جديد حذف مي ميرائي از فرمول

دهند،  ددي اختصاص داده شده به ضريب رفتار را تحت تأثير قرار ميدر ادامه، در مورد اجزاي مهمي كه مقادير ع
 بايد تصديق كرد كه اين اجزا مستقل از يكديگر نبوده و احتمال وابستگي Rدر هر ارزيابي از اجزاي . بحث خواهد شد

  .آنها به يكديگر خيلي زياد است
هاي  در پالن و ارتفاع سيستم ار نامنظمي به صورت خاص به آثATC-19بندي پيشنهادي  قابل ذكر است كه فرمول

  .در ضريب رفتار لحاظ شود تواند با كاهش رو، نامنظمي مي از اين. اي نپرداخته است سازه
  

  پذيري  شكل-2-3-1
  پذيري كلي سازه  ضريب شكل-2-3-1-1

)(پذيري كلي سازه بهتر است مقدار ضريب شكل µهالك انرژي اجزا يا كل سازه است، از را كه نمايانگر ظرفيت است
هائي  نشان داده شده است، تنها مربوط به سيستم 3- 2رفتار كلي سازه كه در شكل. هاي آزمايشگاهي تعيين نمود روش

هاي  پذير ويژه و قاب هاي مقاوم خمشي شكل توانند انرژي را با يك رفتار پايدار مستهلك كنند، مانند قاب است كه مي
هاي ديگر، كه كاهش شديد سختي و مقاومت دارند، تعريف تغييرمكان  ندي خارج از مركز، براي سيستمداراي مهارب

هاي بلندتر از  به خصوص براي سازهµتعيين ضريب. نادرست باشد تواند  مي5- 2 تسليم و تغييرمكان حداكثر در رابطه
 ضريب غالباً از تغييرمكان نسبي طبقه به عنوان معيار تغييرمكان براي محاسبه اين. اي است يك طبقه كار پيچيده

  ).3-2شكل(شود  استفاده مي
  

  پذيري  شكلناشي از ي ضريب كاهش-2-3-1-2
كنند، كه   مستهلك ميزيسپذيري، مقدار قابل توجهي از انرژي زلزله را با رفتار هيستر ها بر اثر وجود شكل سازه

اي باشد كه  پذيري كلي بايد به گونه شكل. پذيري كلي سازه دارد گي به مقدار شكلمقدار اين استهالك انرژي، بست
منظور، هنگام طراحي الزم است حداقل مقاومت الزم   بدين. دتجاوز نكنپذيري محلي اعضاء از مقدار مجاز خود  شكل

  .]35[شود صكند، مشخ پذيري مشخص شده از قبل، محدود مي پذيري كلي آن را به حد شكل سازه كه شكل
)R(پذيري شكلي ناشي از هاي قبل توضيح داده شد، ضريب كاهش گونه كه در قسمت همان µ ،ا نسبت مقاومت ب

  .شود نياز تعريف مي ارتجاعي موردنياز به مقاومت غيرارتجاعي مورد
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نياز، براي جلوگيري از تسليم سيستم بر اثر يك زلزله مشخص   مقاومت جانبي موردµ(yF=1(كه در اين رابطه 
F)(و iy µµ )(پذيري كلي سازه نياز براي محدود كردن ضريب شكل  مقاومت جانبي تسليم مورد= µ به مقداري 

وقتي كه سيستم در معرض همان زلزله ) iµهدف يا (پذيري كلي از پيش تعيين شده  كمتر و يا برابر با ضريب شكل
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هاي  هائي كه در هنگام وقوع زلزله رفتار غيرارتجاعي دارند، تغييرشكل به طور كلي، در ساختمان. باشد قرار گيرد، مي
 .]35[) 4- 2شكل(يابند  ، افزايش مي)µRش ضريب يا با افزاي(غيرارتجاعي با كاهش مقاومت جانبي تسليم سازه 

 
  تغييرات نياز شكل پذيري تغييرمكاني با تغيير در مقاومت جانبي سيستم: 4-2شكل

 محاسبه حداقل ظرفيت مقاومت ،معين، مشكل اساسيiµبراي يك زلزله مشخص و يك ضريب
F)(جانبي iy µµ ، iµتر از  پذيري بزرگ است كه بايد در سازه به منظور جلوگيري از به وجود آمدن نيازهاي شكل=

F)(در نتيجه محاسبه. تأمين گردد iy µµ پذيري هدف، شامل عملياتي تكراري   براي هر زمان تناوب و هر شكل=
)F(سليمصورت كه، مقاومت جانبي ت بدين. است yشود، اين كار، تا   براي سيستم درنظر گرفته و سيستم تحليل مي

)(پذيري كلي محاسبه شده يابد كه ضريب شكل زماني ادامه مي µ پذيري   مشخص، برابر ضريب شكلرواداريبا يك
)(كلي هدف iµپذيري،  متناظر با اين ضريب شكلگردد و آنگاه مقاومت جانبي)(F iy µµ   .]35[شود  ناميده مي=

و µ(Fy=1(صورت است كه مقاومت جانبي ارتجاعي  پذيري، روش كار بدين  بر اثر شكليبراي تعيين ضريب كاهش
F)(غير ارتجاعي iy µµ  به دست آمده، اين مقادير به وزن سيستم، كه براي يك سيستم با زمان تناوب مشخص=

آيد و با توجه به آن، طيف خطي و طيف  اين نيروها براي زمانهاي تناوب مختلف سازه به دست مي. شوند نرمال مي
 بر ياز تقسيم طيف خطي به طيف غيرخطي، مقدار ضريب كاهش. شود محاسبه ميiµپذيري غيرخطي با ضريب شكل

 .]35[) 5-2شكل(آيد  پذيري هدف، به دست مي خصوص و ضريب شكله پذيري براي آن زلزله ب ر شكلاث

 
  طيف ارتجاعي و غيرارتجاعي با شكل پذيري ثابت: 5-2شكل

.  سالهاي اخير بوده است موضوع پژوهشهاي فراواني دريهاي يك درجه آزاد  براي سيستمµR وµيافتن رابطه بين
كراوينكلر و نصر، ميراندا و برترو، نيومارك و هال، الي و : اند، عبارتند از از جمله كساني كه در اين مورد تحقيق كرده

و محرز، ريدل، هيدالگو وكروز، آرياس و هيدالگو، تسو و نائوموسكي، ويديك، فايفر و  بيگز، ريدل و نيومارك، القادمسي
و نهايتاً تاكدا و  ينگر و فايفر، تسنيمي و محمودي، لي، هان و اوه، السليماني و روست، پنگ و همكارانفيشينگر، فيش

  .همكاران
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ها خارج از حوصله اين تحقيق است،   نيست و بحث اين رابطهµR وµاز آنجا كه هدف اين پژوهش يافتن رابطه بين
مورد استفاده قرار گرفته و  ]24[ها مت، تنها به معرفي سه رابطه شناخته شده و معروف كه در اكثر پژوهشدر اين قس

هاي نيومارك و هال، كراوينكلر و نصر و  ها عبارتند از رابطه اين رابطه. شود كارائي خود را نشان داده است، اكتفا مي
  .ميراندا و برترو

  نيومارك و هال) الف
 ناشي از يتوان ضريب كاهش اي را پيشنهاد كردند كه با استفاده از آن مي ، رابطه1982در سال نيومارك و هال 

)R(پذيري شكل µبه صورت زير برآورد كردي يك درجه آزادكامالً پالستيك - االستيكهاي  را براي سيستم ،:  
  ): ثانيه1تر از  تناوب بزرگ( هرتز1هاي كوچكتر از  هاي نرم يا  فركانس  براي سازه-1حالت 
اي دارند زيرا بر خالف انتظار با كاهش مقاومت، جابجايي نه تنهـا افـزايش    ي با فركانس كم رفتار غير منتظره  اه سازه

emax با فرض    )چپ (6-2يابد در اين حالت مطابق شكل       كاهش نيز مي   يابد بلكه بعضاً   نمي ∆∆ ا استفاده از روابـط      و ب  =
  : داريمOABتالس در مثلث 

) 2 -22(  µ
∆
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  ): ثانيه5/0 تا 12/0تناوب بين ( هرتز 8 تا 2هاي سخت يا فركانس بين   براي سازه-2حالت 

 6-2شـود در ايـن حـال مطـابق شـكل             در اين حال كاهش مقاومت موجب افزايش قابل تـوجهي در جابجـايي مـي              
  :آيد و داريم  بدست ميOCDE و OAB مساحت دن قرار دامساويپذيري از   رابطه ضريب رفتار و شكل،)راست(
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  )تراس(و سازه سخت ) چپ(رفتار غيرارتجاعي سازه نرم : 6-2شكل

  ): ثانيه03/0تناوب كمتر از ( هرتز 33هاي سخت يا فركانس باالي   براي سازه-3حالت 
)2 -24(  0/1=µR  

روابط يابي بين مقادير حدي   ثانيه با ميان0/1 و 5/0 ثانيه و نيز بين 12/0 و 03/0در زمانهاي تناوب بين µRبرآورد
  .اسبه استفوق قابل مح

  كراوينكلر و نصر) ب
اي يا خاك  هاي صخره  بر روي زمينيهاي يك درجه آزاد اي براي سيستم ، رابطه1992كراوينكلر و نصر در سال 

هائي در   نگاشت حركت زمين در غرب آمريكا، براي زلزله15آنها نتايج مطالعات آماري را بر پايه . ارائه كردندسخت 
% 5رابطه كراوينكلر و نصر با فرض ميرائي معادل .  مورد استفاده قرار دادند ريشتر را7/7 تا 7/5محدوده بزرگي از 

  :]36[ است25- 2ميرائي بحراني به صورت رابطه 
)2 -25(  [ ] c11)1(cR +−= µµ  

  :آيد به دست مي 26- 2 از رابطه cكه مقدار 
)2 -26(  

T
b

T1
T),T(c

a

a
+

+
=α  

 كه b وa. شود  بيان ميالستيكسختي بعد از تسليم بوده و به صورت درصدي از سختي اαدر اين رابطه
 .آيند  به دست مي1- 2 از جدولαهستند براي مقادير مختلف) رگرسيون(پارامترهاي برازش 

  µRوينكلر و نصر براي محاسبه  ضرايب پيشنهادي كرا:1-2جدول
α a  b  
00/0  00/1  42/0  

02/0  00/1  37/0  

10/0  80/0  29/0  
هاي داراي ستون  مآنها براي سيست.  را نيز مورد مطالعه قرار دادنديهاي چند درجه آزاد كراوينكلر و نصر سيستم

 يهاي قابي چند درجه آزاد براي سازه SDOFهاي قوي تير ضعيف به اين نتيجه رسيدند كه نيازهاي مقاومتي سيستم
 SDOFپذيري تغييرمكاني طبقه را به مقدار هدف براي سيستم  بايستي عموماً افزايش داده شود تا حداكثر نسبت شكل

  .محدود كند
 كرنشي كاهش ييابد و با افزايش سخت پذيري هدف افزايش مي  افزايش نسبت شكلبه طور كلي، ضريب رفتار با

هاي   كه نسبتيكند، در صورت  ثانيه تجاوز مي75/0هائي كه زمان تناوب اصلي نوسان آنها از  براي ساختمان. يابد مي
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ي را ايجاد پذيري هدف ثابت نگهداشته شوند، آثار مودهاي باال، افزايشي در مقاومت جانبي طراح شكل
  .]36،27،24[نمايد مي

  ميراندا و برترو) ج
هاي ارائه شده توسط پژوهشگران ديگر، از جمله نيومارك و هال  ، با مرور رابطه1994ميراندا و برترو در سال 

T,,R روابط بر حسب، )1992(و كراوينكلر و نصر ) 1979(، ريدل و نيومارك )1982( µµهاي   را براي زمين
هاي ارائه شده توسط اين  رابطه.  نگاشت حركت زمين، توسعه دادند124اي، رسوبي و خاك نرم با استفاده از  صخره

  :]35[باشد زير ميپذيري به صورت   ناشي از شكليمحققان براي ضريب كاهش
)2 -29(  1

1
R +

−
=

Φ
µ

µ  
  :كه در اين رابطه

T((ln15e(6.0(2  هاي سنگي براي زمين
T2
1

TT10
11 −−−
−

+=
µ

Φ  

T((ln2e(2.0(2  هاي رسوبي براي زمين
T5
2

TT12
11 −−−
−

+=
µ

Φ  

2   خاك نرمدارايهاي  براي زمين
g )35.0)T/T((ln3gg e

T4

T3

T3

T
1 −−−+=Φ  

  .باشد  زمان تناوب غالب زلزله ميgTكه 
 و رسوبي در هاي سنگي هاي ارائه شده توسط ميراندا و برترو و كراوينكلر و نصر براي زمين اي بين رابطه مقايسه

هاي كراوينكلر و ميراندا اندك  هاي بين رابطه آيد، تفاوت گونه كه از اين شكل برمي همان. صورت گرفته است7- 2شكل
  .پوشي كرد توان از اين اختالف چشم بوده و براي مقاصد مهندسي مي

  
  مقايسه ضرايب كاهشي ناشي از شكل پذيري: 7-2شكل

   مقاومت افزون-2-3-2
 تشكيل شود، مقاومت سازه پالستيك مفصلكي از اعضاي سازه به حد تسليم رسيده و اصطالحاً در آن هنگامي كه ي

در حالت طراحي انهدام، پديده فوق به عنوان پايان  رسد، ولي برداري به پايان مي از ديدگاه طراحي در حالت بهره
ا تغييرشكل غيرارتجاعي، انرژي ورودي را جذب تواند ب نظر همچنان مي آيد، زيرا عضو مورد مقاومت سازه به حساب نمي

، به تدريج سختي سازه با كاهش درجه نامعيني پالستيك  مفاصلبا تشكيل. كند تا به مرحله گسيختگي و انهدام برسد
يابد، ولي سازه همچنان پايدار است و قادر خواهد بود در مقابل نيروهاي خارجي از خود مقاومت  استاتيكي كاهش مي

 مفاصل نيز ادامه يافته و  مفاصل پالستيكوقتي كه نيروي خارجي باز هم افزايش يابد، روند تشكيل. دنشان ده
كه سازه از نظر استاتيكي ناپايدار شده و ديگر توان تحمل بار جانبي اضافي را  آيد تا جائي بيشتري در سازه پديد مي

دهد،  از خود بروز مي) ناپايداري( تا مرحله مكانيزم ستيكپال مفصلمقاومتي كه سازه بعد از تشكيل اولين . نداشته باشد
ها را متناسب با مقاومت  نياز سازه ها مقاومت ارتجاعي مورد اي سازه  در طراحي لرزه.]22[شود مقاومت افزون ناميده مي
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شود  ايش داده ميها متناسب با مقاومت افزون افز براي اين منظور، مقدار ضريب رفتار سازه. دهند افزون آنها كاهش مي
  .]22[نياز كاهش يافته محاسبه گردد تا مقاومت مورد

ها به هنگام رخداد  سالهاست كه پژوهشگران اهميت مقاومت افزون را در جلوگيري از خراب شدن برخي سازه
 در  عامل بسيار مؤثري، مكزيك، وجود مقاومت افزون1985براي مثال، در زلزله سال . اند هاي شديد شناخته زلزله

رودبار و منجيل بسياري از ) ش.هـ (1369 سال  همچنين در زلزله. ها بوده است جلوگيري از خرابي برخي ساختمان
پذيري ناچيز بودند، بر اثر وجود مقاومت  جيني و شكلخوردر شهر رشت كه داراي اتصاالت   طبقه8- 7ساختمانهاي 

از فرو ريختن كامل جان سالم به ) ها و نما ايجاد شده بود رتيشناي، پا كه عمدتاً به دليل وجود عناصر غير سازه(افزون 
  .]37[در بردند

و فوالدي به وسيله پژوهشگران  هاي چند طبقه بتن مسلح در مطالعات انجام شده بر روي ميز لرزان براي ساختمان
  .]27[تأكيد شده است نيز بر اهميت ضريب مقاومت افزون 1989 تا 1984دانشگاه كاليفرنيا در بركلي در سالهاي 

هاي تناوب  هاي تناوب كوتاه بيشتر است، زيرا در زمان هاي با زمان اهميت ضريب مقاومت افزون بويژه در ساختمان
)R(پذيري كوتاه، ضريب كاهش مقاومت بر اثر شكل µپذيري حتي با ضرايب شكل)( µبا هاي  بزرگ، كمتر از ساختمان

  .زمان تناوب بلند است
هاي داخلي يك  هاي يوانگ گرفته شده، تغييرات ضريب مقاومت افزون براي يكي از قاب ، كه از پژوهش8- 2در شكل

  .خيزي باال نشان داده شده است ساختمان اداري واقع در محدوده با خطر لرزه

  
  تناوب مختلفهاي  هاي با زمان تغييرات ضريب مقاومت افزون براي سيستم: 8-2شكل

گونه كه  همان.  به دست آمده استبارافزون ضريب مقاومت افزون در اين شكل به وسيله تحليل استاتيكي غيرخطي 
هاي با زمان تناوب كوتاه، مقدار ضريب مقاومت افزون زياد بوده و با افزايش زمان  در اين شكل مشخص است، براي سازه
هاي كوتاه، نيروهاي ثقلي بر طراحي حاكم  لت اين امر آن است كه در سازهع. يابد تناوب، مقدار اين ضريب كاهش مي

  .]30[اند هاي بلند نيروهاي جانبي زلزله بر طراحي حاكم و در سازه هستند
  

  عوامل مؤثر در مقاومت افزون -2-3-2-1
ده و انهدام سازه را مقاومت افزون يك سازه در واقع مقدار مقاومتي است كه بر اثر عوامل مختلف در سازه ذخيره ش

  .]39،38،24،22[شود اي از عوامل مؤثر در مقاومت افزون اشاره مي  به پارهدر زير. اندازد به تأخير مي
   بيشتر بودن مقاومت واقعي مصالح از مقاومت اسمي آنها - 1
  نياز در طراحي  از مقادير موردآنها بزرگتر بودن ابعاد اعضا و مقادير  - 2
  ها كارانه در تحليل ضي ساده شده و محافظههاي ريا  استفاده از مدل - 3
  هاي مختلف بار  تركيب - 4
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كـه  ) نظيـر دالهـا   (اي    و اعـضاي سـازه    ) نظيـر ديوارهـاي ميانقـاب     (اي     مقاومت اعـضاي غيـر سـازه       - 5
  .آيند در برآورد ظرفيت مقاومت جانبي به حساب نمي

   افزايش مقاومت ناشي از محصور شدگي بتن - 6
ــين  - 7 ــات آئ ــداقل الزام ــت ح ــهنا  رعاي ــان   م ــردن تغييرمك ــورد محــدود ك ــاي طراحــي در م ــاي  ه ه

   عناصر تسليح  وهاي اعضاء، ابعاد مقاطع جانبي، تغييرشكل
  ها اي سازه  استفاده از روش معادل استاتيكي در تحليل لرزه - 8
  باز توزيع نيروهاي داخلي در محدوده غيرارتجاعي بر اثر نامعيني سازه - 9
  هاي دو بعدي يلصرفنظر از اثر بعد سوم در تحل   -10
  )اثر نرخ كرنش( افزايش مقاومت اعضا بر اثر سرعت بارگذاري   -11
  اي نوع سيستم سازه   -12
  هندسه سازه و آرايش پالن   -13
  )زمان تناوب ارتعاش(ارتفاع سازه    -14
  نامه طراحي آئين   -15
  )نسبت بارهاي جانبي به بارهاي قائم(خيزي منطقه   لرزه  -16
  حظات معماريمال   -17
   سطح فرهنگ و تكنولوژي ساخت  -18

  
   ناشي از مقاومت افزونكاهشي تعيين ضريب -2-3-2-2

تواند در  به دست آوردن مقادير مقاومت افزون با درنظر گرفتن سهم تمام عوامل ياد شده، بسيار پيچيده بوده و نمي
 و عوامل كمي شدهنظر گرفته   ثابت در، از عوامل كيفياي رو الزم است پاره از اين. اي، قابل اعتماد باشد طراحي سازه

 .]40[تر توجه گردد، سهم ساير عوامل نيز در ظرفيت سازه لحاظ شود  و به عوامل مهمگرديدهبندي  نيز دسته
هاي تحليلي نيز استفاده  هاي آزمايشگاهي، از روش توان عالوه بر روش براي تعيين مقدار ضريب مقاومت افزون مي

 يا بارافزونمانند روش تحليل استاتيكي غيرخطي (هاي تحليل استاتيكي غيرخطي  توان از روش منظور مي  دينب. نمود
  .، استفاده كرد)روش طيف ظرفيت

شود كه نيروهاي ثقلي بر سازه اعمال شده و مقدار  براي تعيين مقاومت افزون يك سازه، به اين صورت عمل مي
شود و مقادير  به طور يكنواخت افزايش داده مي) نامه مثالً الگوي مثلثي آئين(اص نيروهاي جانبي سازه با يك الگوي خ

 مفصلگردد اين عمل تا آنجا كه اولين عضو سازه، جاري شده و در آن  برش پايه و تغييرمكان بام به طور مداوم ثبت مي
 شده و سازه ءتوزيع نيروها در بقيه اعضاافزايش نيرو بعد از اين مرحله باعث باز. يابد  به وجود آيد، ادامه ميپالستيك

 مفصلشود تا در بقيه اعضا نيز  نيروي جانبي مجدداً افزايش داده مي. شود قادر به تحمل نيروي جانبي بيشتر مي
پذيري محلي يكي  شود يا شكل) مكانيزم(گردد كه سازه ناپايدار   تشكيل شود و در صورتي تحليل متوقف ميپالستيك

در اين حالت، از . ، يا معيارهاي تعريف شده ديگري حاكم گردد)عضو گسيخته شود( مجاز تجاوز نمايد از اعضاء از حد
تشكيل اولين (تقسيم حداكثر نيروي جانبي تحمل شده توسط سازه به نيروي حد جاري شدن اولين عضو در سازه 

  ).3- 2شكل(آيد  ، ضريب مقاومت افزون به دست مي)پالستيك مفصل
  

  ها نامه در آئين رسي ضريب مقاومت افزون بر-2-3-2-3
. اي، ارائه شده است هاي زلزله، ضرايب رفتار، بصورت يك عدد ثابت و مشخص براي هر سيستم سازه نامه در آئين

ثر و ضريب كاهش نيرو در اΩچنانچه قبالً نيز بيان گرديد، ضرايب رفتار حاصلضرب دو عامل ضريب اضافه مقاومت
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 مقاديري را براي هر يك از اين ضرايب ،هاي جديد طراحي در برابر زلزله نامه بعضي از آئين. باشد ميµRپذيري شكل
. اند را فقط بصورت يك ضريب واحد تعريف نموده Rاند و بعضي ديگر ضريب رفتار  صرفاً با استفاده از تجربه ارائه نموده

تواند از مقادير واقعي  ترتيب طراح نمي بدين.  افزون در ضريب رفتار بطور ضمني اعمال گشته استيعني كه اثر مقاومت
براساس . و سهم هر يك در ضريب رفتار، آگاهي يابد پذيري ضرايب مقاومت افزون و ضريب كاهش نيرو در اثر شكل

شود و   يافته و سپس تقريباً ثابت ميافزايشپريودي كم در محدوده µRتحقيقات انجام شده مشخص شده است ضريب
آل چنين تغييراتي در  شود، حالت ايده  يافته و سپس تقريباً ثابت ميكاهشدر محدوده پريودي كم، Ωبالعكس ضريب

  .نشان داده شده است 9شكل 

  
    شكل پذيري با زمان تناوبتغييرات ضريب مقاومت افزون و ضريب كاهشي بر اثر : 9-2شكل 

بتواند مقدار ثابت ارائه شده در ΩوµRشود، ممكن است حاصلضرب دو ضريب نتيجه مي 9- 2همانگونه كه از شكل
يلي تقريبي است و از  خ،هاي پريودي را توجيه نمايد اما استفاده از يك ضريب رفتار در تمام محدوده Rها براي  نامه آئين

توان مطمئن بود و استفاده از يك عدد ثابت  هاي پريودي نمي ثابت بودن حاصلضرب اين دو ضريب در تمام محدوده
اي ژاپن براي  نامه طراحي لرزه مثالً محاسبه مقاومت افزون در آئين. بعنوان مقاومت افزون اطمينان بخش نخواهد بود

نامه مكزيك،  نامه شيلي، آئين ها مانند آئين نامه بعضي از آئين.  متر اجباري است60تا  31هاي با ارتفاع بين  ساختمان
در اين  Rدر Ωاند ولي تأثير نامه پلسازي ونزوئال از ضريب رفتار متناسب با پريود استفاده كرده نامه آرژانتين و آئين آئين
  .راح مجبور به محاسبه و تأمين يك حداقل براي آن نشده استها، به روشني مشخص نبوده و ط نامه آئين

نامـه    توان بـه آئـين      اند مي   هائي كه ضريب مقاومت افزون را بصورت يك ضريب مشخص ارائه نموده             نامه  از اولين آئين  
0/6=67/1ضريب   (NBCC1995كانادا  

0/65=56/1ضريب  (SIA160نامه كشور سوئيس  و آئين  ]41[) 1
 . اشاره نمود)1

=25/1(نامه يوگسالوي از      نويس آئين   مقدار مقاومت افزون در پيش    
0/8
0/6=67/1(تا   )1

با توجه به نـوع سـازه متغيـر         ) 1
 پريـود بـه همـراه معرفـي حـداقل ضـريب مقاومـت                متناسـب بـا    µRنامه اروپاي متحد از ضريب         همچنين آئين  .است
  :شود به شرح هر يك پرداخته ميدر زير كند، كه  و برآورد نيروي زلزله، استفاده مي  Rبراي تعيين ضريب رفتار Ωافزون

  NBCC 1995نامه ملي كانادا  آئين) الف
نامه ضريب رفتار بصورت  در اين آئين

U
R

R i=عبارت ديگره شود ب  تعريف ميiRR =µو 
U
1

=Ω كه در آن از 
 براي 67/1 بصورت ضريب ثابت Ω بعنوان ضريب كاليبره كردن نام برده شده است بنابراين ضريب =6/0Uضريب 

است كه چنانچه طرح بتواند مقدار مقاومت افزون بيشتري براي سازه  همچنين تأكيد شده .ها ارائه شده است كليه سازه
 . نيز استفاده نمايد67/1تواند از مقدار بيشتر از  تأمين كند و اين مطلب را به اثبات برساند مي
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  EUROCODE 8,1993نامه اروپاي متحد  آئين) ب
محاسبه گردد در Ωه شده است كه ترجيحاً ضريبنامه از اجزاء ضريب رفتار استفاده شده است و توصي در اين آئين

 2/1ها برابر  اين حداقل براي اكثر سازه. گيرد نامه، مورد استفاده قرار مي پيشنهادي آئينΩغير اينصورت حداقل مقدار
  . افزايش يافته است6/1ب به ها، اين ضري هاي با نيروي محوري كه در ستون باشد كه براي سازه مي

  UBC1997نامه  آئين) ج
 معرفي شده است و براي قاب 8/2اي، مقدار  هاي سازه نامه ضريب مقاومت افزون براي اكثر سيستم در اين آئين

  . پيشنهاد شده است2/2فوالدي با بادبندي محوري مقدار 
  ECCSنامه اروپائي فوالد  آئين) د

هاي  نامه بايد از روش در آئين هاي ذكر شده  براي كليه سيستمΩ)(يب مقاومت افزوننامه مقادير ضر در اين آئين
كنند توصيه شده است  هائي كه عمدتاً در خمش عمل مي براي سازه. محاسبه گردند) مثالً استاتيكي غيرخطي(مناسب 

نامه  از طريق محاسبات غيرخطي تعيين نشده باشد، آئينΩمقدار ضريب بيشتر باشد و چنانچه 6/1نبايد از Ωكه
  .اي توصيه نموده است هاي مختلف سازه كارانه براي سيستم اعداد زير را بطور محافظه

  )Ω=10/1(هاي با بادبندي خارج از محور  هاي يك طبقه و يا ساختمان براي ساختمان - 
  )Ω=20/1(هاي بلند مرتبه  براي ساختمان - 
  )Ω=0/1(هاي با بادبندي محوري  براي ساختمان - 
  )Ω=ضريب شكل مورد استفاده (اي  هاي طره براي ساختمان - 
  

   درجه نامعيني-2-3-3
پس از مشاهده . وم مهمي است كه از ديرباز مورد توجه مهندسان بوده استاي مفه هاي سازه نامعيني سيستم

 كوبه، موضوع 1995ريج و ث نر1994هاي  در زلزله اي با درجات نامعيني كم، هاي سازه تخريب تعداد زيادي از سيستم
اي،  ز نامعيني سازهها و تفسيرهاي متفاوتي ا تاكنون تعريف. تري مطرح شد اي به شكل جدي هاي سازه نامعيني سيستم

رو، استفاده از مفاهيم عدم قطعيت، مبناي  از اين. هاست، ارائه شده است كه وابسته به عدم قطعيت نياز و ظرفيت سازه
  .اي است اي تحت بارهاي لرزه هاي سازه هاي مطالعه نامعيني سيستم يكي از روش
نام ضريب نامعيني ه اي، ضريبي ب  سازههاي ، كرنل براي درنظر گرفتن عدم قطعيت در سيستم1987در سال 
اين ضريب به عنوان احتمال شرطي گسيختگي سيستم معرفي و اولين گسيختگي را كه ممكن بود در . پيشنهاد كرد

  .]37[كرد ي دريائي رخ دهد، مشخص ميهااي سكو هر يك از اعضاي سازه
ضريب پيشنهادي اين . يشنهاد كردند، يك ضريب نامعيني احتماالتي را پ1994هنداوي و فرانگوپل در سال 

شد  پژوهشگران به صورت نسبت احتمال تسليم اولين عضو منهاي احتمال انهدام، به احتمال انهدام سيستم تعريف مي
]37[.  

هاي زمين ناشي  هاي قابي تحت اثر حركت گيري نامعيني سازه  براي اندازه1999در سال  ]43،42[برترو پدر و پسر
درجه نامعيني كه اين پژوهشگران مورد استفاده قرار دادند به عنوان . هوم درجه نامعيني استفاده كردنداز زلزله، از مف

زيس شود كه مقدار قابل توجهي از انرژي هيستر اي تعريف مي  در سيستم سازهپالستيك مفاصلتعداد نواحي بحراني يا 
اد شده، اثرهاي مقاومت افزون، ضرايب تغييرات نياز و ي در پژوهش. نمايند  را قبل از انهدام سازه مستهلك ميپالستيك

  .گيري شده است كه جدا كردن نامعيني از عوامل ديگر دشوار است ظرفيت و ديگر عوامل، بررسي شده و چنين نتيجه
اي، ضرايبي به عنوان ضرايب  هاي قاب لرزه كردن قابليت اعتماد سيستم ، به منظور كميATC-34 و ATC-19در 
  .]26،24[ پيشنهاد شده استنامعيني
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با عنوان ضريب قابليت ρ يك ضريب1997، از سال NEHRPو مقررات  (UBC)نامه ساختماني متحدالشكل  آئين
نامه ساختماني  در آئين. ]44،32[شود  در نيروي جانبي زلزله ضرب ميطراحيدر  اند كه نامعيني معرفي كرده/ اعتماد 

ها گفته شده است كه براي  در پي اين بررسي.  نيز چنين ضريبي آورده شده است2000 سال (IBC)المللي  بين
ها و نيز طراحي مورد استفاده قرار گيرد، به  رسيدن به ضريب نامعيني كمي و قابل قبول كه بتواند در ارزيابي سازه

  .]37[اي نياز است تحقيقات و تجربيات گسترده
  

  اي هاي سازه عتماد در سيستمتئوري قابليت ا-2-3-3-1
اي و ارتباط آن با درجه  هاي سازه رابطه با استفاده از مفهوم قابليت اعتماد در سيستم نتايج نخستين پژوهشي كه در

 گرچه مبناي .]45[، منتشر گرديد)موسي(، توسط موسز 1974اي در سال  ها انجام شد، طي مقاله نامعيني اين سيستم
ها را  هاي آن بر اساس بارگذاري باد بوده است، ولي تقريباً در تمامي مطالعاتي، كه اثر نامعيني سازه اين تحقيقات و يافته
اند از نتايج كارهاي موسز استفاده شده و دستاوردهاي اين محقق براي بارگذاري  اي بررسي كرده تحت بارگذاري لرزه

  .اي نيز تعميم يافته است لرزه
. باشد ها مي  موضوع قابليت اعتماد، غالباً متوجه عضوهائي نظير تيرها و ستونبراي يك طراحي مطمئن و ايمن،

دهند كه احتمال خرابي عضو در برش،  آيند، اين تضمين را مي ضرايب اطمينان طراحي كه به اين ترتيب به دست مي
اي را  يستم سازه اين اجزاء عموماً بخشي از يك س چوناين در حالي است كه.  كوچك باشد،خمش و نيروي محوري

اي  اي از قابليت اعتماد يك عضو سازه  اندركنش بين عضو و سيستم سازه، اين سوال مطرح است كه آيادهند تشكيل مي
پذيري، خصوصيات مودهاي  بيشتر است يا كمتر؟ پاسخ به اين سؤال به عواملي مانند درجات نامعيني استاتيكي، شكل

  .]45[سته استاي واب خرابي و پيكربندي سيستم سازه
توانند مفيد باشند،  اي مي هاي واقعي سازه اي، كه در شناسائي و تحليل سيستم تاكنون از دو مدل قابليت اعتماد سازه

اي  هاي واقعي سازه اي كه در شناسائي و تحليل سيستم در ادامه دو مدل قابليت اعتماد سازه. استفاده شده است
اي ممكن است داراي اعضاي موازي، سِري يا تركيبي از اين  يك سيستم سازه. دتوانند مفيد باشند، مطرح خواهد ش مي

  .، يك سيستم سري و مدل قابليت اعتماد آن نشان داده شده است10- 2در شكل. دو باشد

  
  سيستم سازه اي سري و مدل قابليت اعتماد آن: 10-2شكل

ترين اتصال  لحاظ به آن، سيستم ضعيف و بدينگردد  در اين سيستم با خرابي هر عضو، كل سيستم دچار خرابي مي
 .]45[ها هستند هائي از اين نوع سيستم هاي معين استاتيكي مثال سازه. شود گفته مي

در اين سيستم پس از خرابي . ، يك سيستم موازي و مدل قابليت اعتماد آن نشان داده شده است11- 2در شكل
. يابد تا سيستم دچار انهدام شود پذيرد و اين عمل آنقدر ادامه مي عضوي خاص، توزيع مجدد نيرو در اعضاء انجام مي

هاي نامعين  اين سيستم در تحليل انهدام سازه. شود ـ زوال نيز گفته مي لحاظ به سيستم موازي، سيستم ايمن بدين
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فاده قرار دهد كه چندين عضو به ظرفيت مقاومت خود برسند، مورد است استاتيكي كه خرابي در آنها هنگامي رخ مي
 .]45[گيرد مي

  
  سيستم سازه اي موازي و مدل قابليت اعتماد آن: 11-2شكل

 اينكه چندين عضو به ظرفيت مقاومتي خود برسند، حاكي از آن است كه سيستم به نوعي داراي مقاومت همبسته
اند كه اگر مقاومت يك  اي به يكديگر مرتبط دهد كه متغيرهاي تصادفي مقاومت، به گونه  اين موضوع نشان ميبوده و

ها نيز از مقدار  عضو، مثالً بيشتر از مقدار ميانگين خود باشد، احتمال زيادي وجود خواهد داشت كه ساير مقاومت
اين همبستگي ممكن است بر اثر وجود منابع مشترك مصالح، تشابه روش ساخت، . ميانگين خود، بيشتر باشند

ها به  فرض استقالل مقاومت. ها توسط طراح پديد آيد كنواختي مقاومتاي كنترل و بازرسي و شايد تعبير يه روش
  .]46[مفهوم عدم همبستگي بين آنهاست

. دهد ها، ايمني را به واسطه كاهش عدم قطعيت مقاومت كلي افزايش مي هاي موازي، استقالل مقاومت در سيستم
ها، ايمني را به واسطه  استقالل مقاومتهاي سري  در سيستم. هاي سري صادق است خالف اين موضوع براي سيستم

  .]46[دده ، كل سيستم خراب شود، كاهش ميافزايش احتمال آنكه با خرابي يك عضو خاص
براي مثال، در . باشند ها مي ها تركيبي از اين مدل آل هستند و اكثر سازه هاي موازي و سري، تنها الگوهاي ايده مدل

ر يك طبقه در برابر بار جانبي، مانند قسمتي از يك سيستم موازي عمل يك ساختمان چند طبقه، هر ستون واقع د
 هنگامي كه عدم قطعيت .]45[دهد كه هر طبقه ساختمان قسمتي از يك سيستم سري را تشكيل مي كند، در حالي مي

مثالً (يعني چنانچه عدم قطعيت در بار خارجي . شود ها تا حدي مخدوش مي در بارگذاري مطرح باشد، مقايسه مدل
  باشد، احتمال خرابي توسط(VR)در مقاومت خيلي بيشتر از عدم قطعيت) VLبيان شده برحسب ضريب تغييرات بار، 

VLشود و رفتار سيستم خواه سري باشد يا موازي و خواه همبسته باشد يا مستقل، تأثير كمي بر روي   كنترل مي
كه احتمال وقوع آن خيلي كم است بر ساختماني كه براي به عنوان مثال، اگر گردبادي . احتمال خرابي خواهد داشت

تر  در حالت متداول. بارهاي معمولي باد طرح شده است اثر كند، سازه صرفنظر از نوع پيكربنديش خراب خواهد شد
ر قرار نظ بارگذاري كه در آن، طراح به طور ويژه استراتژي حفاظتي در برابر بارهاي نهائي از قبيل طوفان يا زلزله را مد

از ديگر نكاتي كه روي اندركنش . داده باشد، پيكربندي سازه و نوع سيستم در ارزيابي قابليت اعتماد مؤثر خواهد بود
پذير، تراز نيروي  يك عضو شكل. گذارد، رفتار عضو پس از رسيدن به ظرفيت اسمي اوست عضو و سيستم سازه اثر مي

، در حالي كه تراز نيروي يك عضو ترد يا نيمه ترد با ادامه تغييرمكان، كند خود را در صورت ادامه تغييرمكان حفظ مي
هائي كه اعضاي ترد دارند، رفتار سازه صرفنظر از هندسه پيكربندي، همانند  رو، در اكثر سازه از اين. يابد كاهش مي

هاي با درجه    سازهتنها. ي سيستم خواهد شدببه عبارت ديگر، خرابي هر عضو باعث خرا. باشد هاي سري مي سيستم
نامعيني استاتيكي باال كه داراي ضريب اطمينان اسمي بزرگي نيز باشند، به اندازه كافي ظرفيت مقاومتي ذخيره 

  .]46[و به انتقال بار ادامه دهند خواهند داشت تا پس از خرابي عضوي ترد، بتوانند توزيع مجدد نيرو كرده
  

  هاي مختلف نامه اي در آئين اثر نامعيني سازه -2-3-3-2
هاي مقاومتي  همانگونه كه اشاره شد، موسز ضريب كاهش مقاومت ميانگين را متناسب با عكس جذر تعداد شرط

در . هاي نامعين مقاوم، پيشنهاد كرده بود براي قاب)  در يك سيستم با امكان حركت جانبيپالستيك مفاصل(مستقل 
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ATC-19هاي اصلي سازه يك ساختمان، حداقل  في در هر يك از جهت، فرض شده است كه براي تأمين نامعيني كا
رو، با درنظر گرفتن  از اين. اي قائم كه از نظر مقاومت و تغيير شكل سازگار باشند، الزم است هاي لرزه چهار رديف قاب
 خواهد به دست 2- 2اي قائم به عنوان يك شرط مقاومتي در حركت جانبي، مقادير جدول هاي قاب لرزه هر يك از رديف

نامه، ضريب نامعيني را به عنوان بخشي از فرموالسيون ضريب رفتار پيشنهادي خود قلمداد كرده و آن را  اين آئين. آمد
  .پذيري و ضريب مقاومت افزون قرار داده است  ناشي از شكليدر رديف ضريب كاهش

  زسو و مقادير محاسبه شده از پيشنهاد مATC مقادير ضرايب نامعيني در :2-2جدول
هاي قاب  تعداد رديف
  بر لرزه

 ATC-19ضريب نامعيني 
  و ويتاكر

ضريب محاسباتي از 
  پيشنهاد موسز

2  71/0  707/0=
4
2  

3  86/0  866/0=
4
3  

4  00/1  00/1=
4
4 

ارد بر آن به صورت واي براي نيروهاي  ر طراحي سازهها ذكر اين نكته ضروري است كه اگ در مورد نامعيني سازه
 مفاصل به صورت متوالي تشكيل نشده و تعداد زيادي از مفاصل پالستيككامالً بهينه صورت گرفته باشد، ممكن است 

اي يافته و از اعتماد به  همزمان تشكيل گردند، در چنين حالتي درجات نامعيني سازه به يكباره كاهش قابل مالحظه
 مفاصل نيز قيد شده است كه عدم تشكيل 2000 سال NEHRPدر تفسير مقررات. شود يداري آن كاسته ميپا

گردد كه مقادير پارامترهاي  شوند، موجب مي سازي مي هائي كه بهينه  به صورت متوالي و مناسب در سازهپالستيك
ها متفاوت  اي برخورد با نامعيني سازهه گرچه روش. ها كافي نباشد طراحي براي تأمين عملكرد مناسب در اين سازه

معني  بدين. ها است ها گستردگي دامنه تغييرات ضريب درجه نامعيني سازه است، ولي نكته قابل توجه در تمام روش
تواند اعتماد به پايداري سازه  اي بدون تغيير در مصالح و اجراي آن، تنها عامل نامعيني مي كه، در يك نوع سيستم سازه

اين مسئله .  بارهاي جانبي ناشي از زلزله و به تبع آن ضريب رفتار سازه را به شدت تحت تأثير قرار دهددر برابر
نامه، طراحي و  هائي كه با وجود نامعيني كم، با استفاده از ضرايب رفتار توصيه شده در آئين هشداري است براي سازه

  .شوند اجرا مي
عيني به طور غير مستقيم وارد شده است، زيرا در صورتي كه تعداد اثر نام IBC  وNEHRP ،UBCنامه در سه آئين

زياد بوده و اختالف ظرفيت باربري آنها كم ) شود اعضائي كه برش طبقه بين آنها توزيع مي(اعضاي مقاوم در برابر زلزله 
. يابد نيز كاهش مينسبت برش عضو به طبقه . شود باشد، ضمن اينكه برش طبقه بين تعداد بيشتري از اعضاء تقسيم مي

 مقاوم در برابر ءكه اگر تعداد اعضا نامعيني كاهش خواهد يافت، در حالي/ در اين صورت، مقدار ضريب قابليت اعتماد
كه مقاومت بيشتري  (ءزلزله، كم بوده يا ظرفيت باربري آنها اختالف زيادي با هم داشته باشد، سهم تعدادي از اعضا

رو،  از اين.  و متناسب با آن مقدار ضريب قابليت اعتماد يا نامعيني افزايش خواهد يافتاز برش طبقه زياد شده) دارند
ويژه در دو سوم ه تري در سازه و ب شود تا از تعداد اعضاي مقاوم بيشتر و يكنواخت اي غير مستقيم وادار مي طرح به گونه

. اي دخالت داده شده است در تركيبات بارگذاري لرزهها، ضريب نامعيني،  نامه در آئين. پائيني ارتفاع سازه استفاده كند
اين تعداد به .  باربر استءمبناي اين ضريب، تقسيم برش طبقه به صورت نسبتاً يكنواخت بين تعداد زيادي از اعضا

بي  باربر بيشتري براي مقابله با بارهاي جانءشود از اعضا مساحت طبقه بستگي دارد و با افزايش مساحت، طراح ملزم مي
در . تري در تركيبات بار است، بپذيرد زلزله استفاده كند، يا در غير اين صورت، جريمه آن را كه تحمل ضرايب بزرگ
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 در يك پالستيك مفاصلهاي مقاومتي يا  روش موسز، تنها يك ضريب براي كاهش مقاومت متناسب با جذر تعداد شرط
  .سيستم نامعين پيشنهاد شده است

  
  ها اي سازه  نامعيني بر پاسخ لرزه آثار درجه-2-3-3-3

به هر حال، . هاي زلزله دارد ها به حركت  آثار سودمندي در پاسخ سازه،مطابق مطالعات برترو، درنظر گرفتن نامعيني
 ناشي Rsدر فرآيند طراحي لحاظ شود و نبايستي با ضريب كاهنده  تواند و بايد در جاي مناسب خود هر يك از اثرها مي

 برخي از اثرهاي نامعيني بر .]43،42[ شودمخلوطفزون يا اثر احتماالت نامعيني بر قابليت اعتماد سيستم، از مقاومت ا
  :اي به صورت زير است پاسخ لرزه

 اين بدان معني است كه استفاده از تعداد عناصر كمتر براي مقاومت .اي  سازهءكاهش تأثير اندازه در اجزا) الف
شود و اين امر به  ها و اتصاالت با ابعاد بزرگتر منجر مي  گره ستفاده از اعضاءدر برابر بارهاي جانبي، به ا

  .انجامد  و ظرفيت اتالف انرژي ميپالستيككاهش دوران 
  .پذيري و تغييرمكان ناشي از پيچش غيرارتجاعي كاهش نياز شكل) ب
  .گسترش اتالف انرژي بين عناصر متعدد و اجتناب از تمركز آسيب) ج

  :هاي نامعيني در سازه، الزم است به موارد زير توجه شود گيري از سودمندي براي بهره
  .ها كاهش يابد اي نسبت به ضرايب تغييرات ظرفيت ضرايب تغييرات نيازهاي سازه) الف
  .مقاومت افزون افزايش يابد) ب
  .افزايش يابد) پذيري شكل (پالستيك مفاصلظرفيت دوران ) ج
در تمام اعضاي  )فيت دوراني بيش از نياز دوران ضربدر يك ضريب اطمينانظر(يك ظرفيت دوران حداقل ) د

هاي سازه تبعيت  توانند از تغييرمكان در اين صورت، اعضا بدون خرابي مي. اي تضمين شود سيستم سازه
  .كرده و به اعضاي ديگر اجازه دهند كه انرژي ورودي را مستهلك نمايند
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 بررسی ضوابط و الزامات مربوط به طراحی آئین نامه اي دیوار برشی فوالدي

خالصه
ثزای گزفتي ًیزٍّبی خبًجی سلشلِ ٍ ثبد در عبختوبى ّبی ثلٌذ در عبلْبی اخیز هغزح ٍ هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت . ایي  فَالدیدیَارّبی ثزؽی  

پذیذُ ًَیي وِ در خْبى ثِ عزػت رٍ ثِ گغتزػ هی ثبؽذ در عبخت عبختوبى ّبی خذیذ ٍ ّوچٌیي تمَیت عبختوبى ّبی هَخَد ثِ خقَؿ در 

اس ٍیضگی ّبی آى التقبدی ثَدى، اخزای آعبى، ٍسى ون ًغجت ثِ عیغتن ّبی هؾبثِ، ؽىل پذیزی  .بر گزفتِ ؽذُ اعتثى وؾَرّبی سلشلِ خیش

ّوچیي رفتبر عیغتن در هحیظ پالعتیه ٍ  .سیبد، ًقت عزیغ، خذة اًزصی ثبال ٍ وبّؼ لبثل هالحظِ تٌؼ پغوبًذ در عبسُ را هی تَاى ًبم ثزد

ًیش لغوت عزاحی دیَار ثزؽی فَالدی را ثِ ضَاثظ لزسُ ای  AISCآئیي ًبهِ غتن ّبی هْبر ثٌذی ثْتز اعت. هیشاى خذة اًزصی آى ًغجت ثِ عی

بعت عبسُ ّبی فَالدی اضبفِ وزدُ اعت. ّزچٌذ تحمیمبت خَثی در وؾَر در سهیٌِ دیَار ّبی ثزؽی فَالدی اًدبم ؽذُ، اهب ٌَّس آئیي ًبهِ ای هٌ

ای عزاحی ایي عیغتن اعتفبدُ وٌٌذ در دعتزط ًیغت. ثِ ّویي دلیل ارائِ ضَاثغی وِ ثتَاى اس هشایبی لبثل تَخٍِ وبرثزدی وِ هٌْذعبى ثتَاًٌذ ثز

ایي عیغتن اعتفبدُ وزد السم اعت. در ایي همبلِ ضَاثظ عزاحی آئیي ًبهِ ای دیَار ثزؽی فَالدی ثزرعی هی ؽَد.

 مقذمه .1

هت خبًجی ٍ اهزٍسُ اعتفبدُ اس دیَار ثزؽی فَالدی ثِ ػٌَاى یه عیغتن ثبرثز خبًجی لزسُ ای ثِ عَروبرآهذ در ثْغبسی لزسُ ای ثِ هٌظَر افشایؼ همبٍ

سُ ّبی ثتٌی ٍ فَالدی هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت. ٍظیفِ ی افلی دیَار ثزؽی فَالدی همبٍهت در ثزاثز عختی عبختوبى ّب در ثزاثز سلشلِ، در عب

ًىِ ضَاثظ ًیزٍّبی ثزؽی ایدبد ؽذُ در عجمبت ٍ لٌگز ٍاصگًَی حبفل اس آى در اثز سهیي لزسُ هی ثبؽذ. اعتفبدُ اس دیَار ثزؽی فَالدی حتی لجل اس آ

 ّبی عزاحی تذٍیي ؽَد، هَرد تَخِ ثَدُ اعت.هزثَط ثِ آى تَعظ آییي ًبهِ 

% فزفِ خَیی در هقزف فَالد را در عبسُ ثِ ّوزاُ داؽتِ اعت. اس 50در همبیغِ ثب لبة ّبی فَالدی هوبى گیز تب حذٍد  دیَار ثزؽی فَالدی

ي ٍرق ّبی هشایبی افلی ایي عیغتن هی تَاى ثِ اًؼغبف پذیزی ٍ لبثلیت اعتْالن اًزصی سیبد ٍ در ػیي حبل عختی اٍلیِ ثبال اؽبرُ وزد. ٍسى ووتز ای

ت دیَارّبی ثزؽی ثتٌی، خَد اس ػَاهلی اعت وِ ثبػث وبّؼ ًیزٍی سلشلِ هی گزدد. یىٌَاختی هٌحٌی ّبی ّیغتزعیظ دیَارّبی ثزؽی فَالدی ثِ ًغج

.]7[فَالدی تحت ثبرگذاری عیىلی، ػالٍُ ثز ایٌىِ ًؾبى دٌّذُ ی ؽىل پذیزی هغلَة عبسُ اعت، هؼزف پبیذاری ثغیبر خَة ایي عیغتن ًیش هی ثبؽذ
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دیَار ثزؽی فَالدی ثِ ػلت گغتزدگی هقبلح ٍ اتقبالت، تؼذیل تٌؼ ّب ثِ هزاتت ثْتز اس عیغتن ّبی همبٍم دیگز در ثزاثز ثبرّبی در عیغتن 

عیغتن ثِ خبًجی هبًٌذ لبة ّب ٍ اًَاع هْبرثٌذ ّب وِ هؼوَال در آى ّب هقبلح ثِ فَرت دعتِ ؽذُ ٍ اتقبالت هتوزوش هی ثبؽٌذ، فَرت گزفتِ ٍ رفتبر

 .]8[در هحیظ پالعتیه هٌبعت تز هی ثبؽذ خقَؿ

ًمـ اعالػبت در هَرد ایي عیغتن ٍ رفتبر آى در ثزاثز ثبرّبی لزسُ ای ٍ ّوچٌیي ػذم  یىی اس ػَاهل هْن هبًغ اس گغتزػ اخزای ایي عیغتن

 س خولِ آییي ًبهِ عزاحی عبسُ ّبی فَالدی وبًبداا هیالدی آییي ًبهِ ّبی هختلف 2004در عبل  هی ثبؽذ. اؽبرُ ی وبفی ثِ ایي عیغتن ّب درآییي ًبهِ ّب

]5[ ٍFEMA450  ]3[  هیالدی ًیش ضَاثظ هزثَط ثِ عزاحی دیَارّبی ثزؽی  2005ضَاثغی را ثزای عزاحی دیَار ثزؽی فَالدی ارائِ وزدًذ. درعبل

ّزچٌذ تحمیمبت خَثی در سهیٌِ دیَار ّبی هب ًیش در وؾَر  گزدیذ.اضبفِ  ]AISC  ]1فَالدی ٍیضُ ثِ آییي ًبهِ عزاحی لزسُ ای عبسُ ّبی فَالدی

غت. ثِ ّویي ثزؽی فَالدی اًدبم ؽذُ، اهب ٌَّس آئیي ًبهِ ای هٌبعت ٍ وبرثزدی وِ هٌْذعبى ثتَاًٌذ ثزای عزاحی ایي عیغتن اعتفبدُ وٌٌذ در دعتزط ًی

عزاحی آئیي  ی وِ درضَاثغهغبلؼبت ٍ ًتبیح اخیز ٍ در ایي همبلِ  وزد السم اعت.دلیل ارائِ ضَاثغی وِ ثتَاى اس هشایبی لبثل تَخِ ایي عیغتن اعتفبدُ 

ثزرعی هی ؽَد.هَرد ًیبس اعت ًبهِ ای دیَار ثزؽی فَالدی 

معرفی سیستم دیوار برشی فوالدی .2

ٍ  HBE2)، ٍرلْبی فَالدی عخت ًؾذُ الغز )خبى ّب( هتقل ثِ الوبًْبی هزسی افمی ٍ لبئن پیزاهًَی (SPSW1)در دیَارّبی ثزؽی فَالدی 

VBE3) ( 1ؽىل ثزای تغلین ٍ رفتبر در یه حبلت ّیغتزسیظ ؽىل پذیز در عَل سلشلِ عزاحی هی ؽًَذ .)HBE ِّوچٌیي ثب اتقبالت خوؾی و

 هتقل هی ؽًَذ. ّز خبى ثبیذ ثِ ٍعیلِ اػضب هزسی احبعِ ؽَد. VBEٌذ، ثِ فَرت فلت ثِ ّغت HBEلبدر ثِ ایدبد لٌگز پالعتیه هَرد اًتظبر 

تحت ثبرگذاری چزخِ ای غیز االعتیه ٍ دیٌبهیىی تَاًبیی آًْب را در رفتبر در یه حبلت ؽىل پذیز  SPSWتحمیمبت آسهبیؾگبّی رٍی 

ٍ اتالف همبدیز لبثل تَخْی اس اًزصی ًؾبى دادُ اًذ.

طرح کلی دیوار برشی فوالدی – 1شکل 

 مبانی عراحی .3

اس لبئن، ٍ ووبًؼ ٍرق در خْت لغزی تغلین هی ؽًَذ. تحمیمبت گذؽتِ ًؾبى هی دٌّذ وِ  °45خبى ّب ثِ ٍعیلِ  تؾىیل هیذاى وؾؼ در ساٍیِ ای تب 

 HBE  ٍVBEتَعؼِ ایي هیذاى وؾؼ را در عزتبعز توبم خبى ّب هوىي هی عبسد. ثدش ثزای ًوًَِ ّبی ثب  SPSWدر یه  VBE  ٍHBEاًذاسُ 

1 Steel Plate Shear Wall 
2 Horizontal Boundary Element 
3 Vertical Boundary Element
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ِ خیلی عخت، تغلین در خبى ّب در یه حبلت پیؼ رًٍذُ در عَل ّز پبًل تَعؼِ هی یبثذ. چَى خبى ّب در فؾبر تغلین ًوی ؽًَذ، تغلین رٍی چزخ

 % ول همبٍهت عیغتن هؾبروت هی وٌٌذ.30% تب 25تَخِ ثِ تحمیمبت گذؽتِ تغلین الوبى ّبی هزسی تمزیجب در ّبی تىزار ثبرگذاری اداهِ هی یبثذ. ثب 

گًَِ ای عزاحی ؽًَذ وِ ٍلتی خبى ّب وبهال تغلین ؽذًذ  ثِ ثبیذ هحیغی HBE ،HBE  ٍVBEفل پالعتیه در دٍ عزف بهفثِ اعتثٌبی 

فل پالعتیه در ٍعظ بهف ثزای تَعؼِ هىبًیشم ؽىغت پالعتیه ایي عیغتن السم اعت. HBEعزف االعتیه ثبلی ثوبًٌذ. هفبفل پالعتیه در دٍ 

HBEًِغجتب اس تغلین خبى ّب خلَگیزی هی وٌذ، ًبهغلَة ثِ ًظز هی رعذ. ًوًَِ ّبیی اس ّزدٍ تغلین هغلَة ٍ ًبهغلَة در آسهبیؼ ّبی گذؽتِ  ، و

ثزای ووی وزدى ؽزایظ هٌدز ثِ تغلین هٌبعت )ٍ ارضبء ًتبیح آسهبیؾگبّی ثب ایي فزهَل  هؾبّذُ ؽذُ اعت. ثِ دلیل فمذاى یه فزهَل ثٌذی تئَری

ایدبد هی ؽَد. VBE ای ثزای الشاهبت هحبفظِ وبراًِثٌذی(، 

وِ  ، ًؾبى هی دٌّذ(2)ؽىل  تحمیمبت اًدبم ؽذُ وِ هؼوَال رفتبر دیَارّبی ثب ٍرق فَالدی را ثِ ػٌَاى یه تیز ٍرق لبئن همبیغِ هی وٌٌذ

در ثزاثز لٌگز ٍاصگًَی همبٍهت هی وٌٌذ. ّزچٌذ ایي لیبط  SPSWدر یه  VBEدر ثزاثز ثزػ ّب ثِ ٍعیلِ هیذاى وؾؼ ٍ  SPSWخبى ّبی یه 

عَدهٌذ اعت، اهب تفبٍتْبی لبثل تَخِ هْوی در رفتبر ٍ همبٍهت ّز دٍ عیغتن ٍخَد دارد. SPSWدر فزاّن وزدى یه درن هفَْهی اس رفتبر 

هقایسه دیوار برشی فوالدی با تیر ورق – 2شکل 

)هبًٌذ دیگز اثؼبد ٍ خشئیبت هزثَط ثِ  SPSWدر  VBE  ٍHBEتحمیمبت گذؽتِ ًؾبى هی دٌّذ وِ اعتفبدُ اس همبعغ عبسُ ای ثزای 

SPSWای همبٍهت فؾبری لغزی ًبچیش( دار) ( ثز خْت گیزی ساٍیِ هزثَط ثِ ایدبد هیذاى وؾؼ اثز هغلَة گذاردُ، ٍ اعتفبدُ اس خبى ّبی خیلی الغز

ثزای هْبر هیذاى وؾؼ لبثل تَخْی وِ در دٍ اًتْبی عیغتن عبسُ تؾىیل هی ؽًَذ  SPSWثشري در ثبال ٍ پبییي HBE را هوىي هی عبسد. ّوچٌیي 

وِ SPSWلبثل اػوبل ثِ ٌذ. ثِ ػالٍُ هحذٍدیتْبی اػوبل ؽذُ رٍی حذاوثز الغزی خبى تیز ٍرق ثزای خلَگیزی اس ووبًؼ ثبل، هی ثبؽضزٍری 

 هٌبعت ًیغت.دیَار ثزؽی فَالدی  ثزای عزاحی آئیي ًبهِ در ٍرق هتفبٍت عبختِ ؽذُ اًذ ًوی ثبؽٌذ. ثِ ایي دالیل، اعتفبدُ اس ضَاثظ عزاحی تیز

تحلیل .4

( ثبیذ ثزای همبٍهت در ثزاثز ثیؾتزیي ًیزٍّبی ًبؽی اس هیذاى HBE  ٍVBEثزاعبط افَل عزاحی ثزاعبط ظزفیت، توبم الوبى ّبی هزسی گَؽِ )

هیذاى  ًیزٍّبی ًبؽی اسوؾؾی ثزاعبط تغلین وبهل خبى عزاحی ؽًَذ. ًیزٍّبی هحَری، ثزػ ّب ٍ لٌگزّب اس ٍاوٌؼ عیغتن ثِ خزاثی ولی ٍ ثزؽی ٍ 

هوىي اعت خبى ّبیی ضخین تز اس همذار هَرد ًیبس ثب تَخِ ثِ لبثل اعتفبدُ ٍ اس آًدبئیىِ ایدبد هی ؽًَذ. SPSWوؾؼ در خبى ّب، در الوبًْبی هزسی 

 در دعتزط ثَدى، یب ووتزیي ضخبهت هَرد ًیبس ثزای خَػ اعتفبدُ ؽَد، ضخبهت ٍالؼی خبى ثبیذ ثزای هحبعجبت در ًظز گزفتِ ؽَد. 

ثبیذ همبٍهت وبفی را ثزای ایدبد تغلین وبهل  HBEر ؽًَذ. هْب HBE ٍعیلِ در پبًل ثبالیی دیَار، هَلفِ ّبی لبئن هیذاى وؾؼ ثبیذ ثِ

هْبر ؽًَذ. در ایي حبلت ًیش  HBE ٍعیلِ ، هَلفِ ّبی لبئن هیذاى وؾؼ ثبیذ ثًِیش داؽتِ ثبؽذ. در پبًل پبییٌی دیَار را وؾؾی در عَل ػزك پبًل

HBE اًدبم  ًیش داؽتِ ثبؽذ. ایي اهز هوىي اعت ثِ ٍعیلِ هْبر ثِ فًَذاعیَى را ثبیذ همبٍهت وبفی را ثزای ایدبد تغلین وبهل وؾؾی در عَل ػزك پبًل

اػوبل هی ؽَد هؼوَال ون اعت، یب ٍلتی وِ خبى ّب در پبًل ّبی  HBEهیبًی، تغییزات ثیي تٌؼ ّبی ًزهبل ثبال ٍ پبییي خبى وِ رٍی  HBEثزای  ؽَد.
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هیبًی ًغجتب  HBEثبالیی ٍ پبییٌی اًذاسُ لبثل تَخْی دارد،  HBEعَر هؼوَل  ضخبهت ثزاثز دارًذ ففز اعت. اس آًدب وِ ثِ HBEثبال ٍ پبییي 

 وَچىتز هی ثبؽذ.

هی هْن  HBE، هؾخـ وزدى اثز تٌؼ ّبی لبئن ایدبد ؽذُ ثِ ٍعیلِ ًیزٍّبی هیذاى وؾؼ در وبّؼ لٌگز پالعتیه HBEدر عزاحی 

ثزای ثزػ ٍ لٌگزّبی اضبفِ ؽذُ ایدبد ؽذُ ثِ ٍعیلِ خزٍج اس هزوشیت هَلفِ افمی هیذاى ّبی  HBEs، ثبیذ دیبگزام آساد ثِ فَرت ّوشهبىثبؽذ. 

، در ثؼضی هَارد هوىي اعت هٌْذط ثتَاًذ HBEفل پالعتیه در دٍ اًتْبی بػالٍُ ثز تؾىیل هف حغبة ؽَد. HBEsدر ثبال ٍ پبییي ًیش وؾؼ 

ًبرعبیی  تمبضب ٍ ءثزای ارضب SPSWه الوبى هزسی گَؽِ خبؿ ثبػث وبّؼ در ظزفیت ثزؽی تغلین الوبًْبی هزسی را ثب ًؾبى دادى ایٌىِ تغلین ی

 در ظزفیت تحول ثبرثزی ثملی ًخَاّذ ؽذ، تَخیِ وٌذ.

یه عزی اس رٍؽْبی تحلیل ثزای دعتیبثی ثِ عزاحی ثزاعبط ظزفیت ٍ تؼییي ًیزٍّبی ٍارد ثز الوبًْبی هزسی لبئن اهىبى پذیز ّغتٌذ. ثزای 

در اداهِ آهذُ اعت. در ّوِ ًوًَِ ّب، ثبیذ ضخبهت ٍالؼی خبى، ثِ دالیلی وِ لجال ؽزح دادُ ؽذُ SPSWًوًَِ، ثزخی اس رٍؽْبی لبثل اػوبل رٍی 

عت، در ًظز گزفتِ ؽَد.ا

استاتیکی افساینذهتحلیل غیر خغی  .1 .4

ایدبد ؽذُ اًذ.  αدر خْت  RyFyAs هتعبختِ هی ؽَد وِ در آى الوبًْبی االعتَ پالعتیه دٍ خغی خبى ثب همبٍ SPSWیه هذل اس در ایي رٍػ 

اًدبم ؽذُ ثب ایي هذل ًیزٍّبی  اعتبًذارد اعتبتیىی افشایٌذُتحلیل هفبفل پالعتیه دٍ خغی ًیش هی تَاًٌذ در دٍ اًتْبی الوبًْبی هزسی افمی ایدبد ؽًَذ. 

ایٌىِ  اعویٌبى اسوٌتزلْبی خذاگبًِ ای ثزای ّوچٌیي هحَری، ثزػ ّب ٍ لٌگزّب را در لبة هزسی ٍلتی وِ خبى ّب تغلین ؽًَذ هؾخـ خَاّذ وزد. 

هَرد ًیبس هی ثبؽذ. هفبفل پالعتیه در الوبى ّبی هزسی افمی، ثدش در دٍ عزف آًْب ایدبد ًوی ؽًَذ

 روش عراحی براساس ظرفیت غیر مستقیم .2 .4

تَاًٌذ اس ثبرّبی ثملی تزویت ؽذُ ثب ثبرّبی لزسُ ای افشایؼ یبفتِ ثِپیؾٌْبد هی دّذ وِ ثبرّب در اػضبی هزسی لبئن هی  ،]5[ هَعغِ اعتبًذارد وبًبدا

ٍعیلِ ضزیت اضبفِ همبٍهت تؼییي ؽًَذ،

ثبر لزسُ    ٍ (RyFytw L sin2α 0.5) در پبیِ دیَار، تؼییي ؽذُ ثزای ضخبهت خبى تبهیي ؽذُ، اًتظبرهمبٍهت ثزؽی هَرد     در آى  وِ

 هی ثبؽٌذ. ای خبًجی ضزیت دار در پبیِ دیَار

ًیزٍّبی هحَری عزاحی ّوچٌیي  در ًظز گزفتِ ؽَد. R، ثیؾتز اس Bضزیت اضبفِ همبٍهت،  وِ ، السم ًیغتVBEثزای تؼییي ثبرّب در 

VBE ؽًَذهی تؼییي  ثِ فَرت سیز اس لٌگزّبی ٍاصگًَی:

  ِلٌگز در پبیBMu ِهی ثبؽذ، و Mu لٌگز ٍاصگًَی لزسُ ای ضزیت دار در پبیِ دیَار هتٌبظز ثب ًیزٍی Vu .هی ثبؽذ 

  لٌگزBMu  ثزای ارتفبعH .اس پبیِ وِ ووتز اس دٍ عجمِ ًیغت، گغتزػ هی یبثذ 

  لٌگز ثزای ارتفبع ثیؾتز اسH  تب پبییي عجمِ آخز، تبB ِثزاثز لٌگز ٍاصگًَی آى عجمِ، ثِ فَرت خغی وبّؼ هی یبثذ، اهب ًیبسی ث

R ثزاثز وزدى لٌگز ٍاصگًَی لزسُ ای ضزیت دار هتٌبظز ثب ًیزٍی Vu .در عجمِ تحت ثزرعی ًوی ثبؽذ

چٌذ ثزاثز ؽًَذ. Bوِ اس هیذاى وؾؼ در خبى ثذعت آهذُ اًذ، ثبیذ ثِ ٍعیلِ ضزیت اضبفِ همبٍهت  VBEّوچٌیي لٌگزّبی خوؾی در 

؛ ثب ایي حبل، ّوبًغَر وِ در ثبال تَضیح دادُ هی ثبؽذ هٌغمی ًتبیح تَلیذ ثِدر لب VBE ثبرّبی عزاحی ثزاعبط ظزفیت ثزای تخویيایي رٍػ 

ؽذ. ایي رٍػ ثز تحلیل االعتیه یه هذل ًَاری ثزای ثبرّبی لزسُ ای عزاحی، پظ اس اػوبل ضزیت ؽذُ اعت، هوىي اعت وِ غیز هحبفظِ وبراًِ ثب

را ارائِ هی وٌذ وِ ؽىلؾبى ثِ آًچِ اس یه تحلیل  SPSWهتىی اعت. ثٌبثزایي، دیبگزام ّبی لٌگز ٍ تغییز ؽىل  VBEثِ لٌگزّبی  B  اضبفِ همبٍهت

اس هحبعجبت ٍاصگًَی ثزاعبط ثبرّبی خبًجی عزاحی ثب  VBEآهذ ؽجیِ ّغتٌذ. ثِ ّویي تزتیت، تؼییي ًیزٍّبی هحَری  ثذعت خَاّذ اعتبتیىی افشایٌذُ

ثبال، ضزیت  رًٍذ در پی، دیبگزام ّبی ًیزٍی هحَری وِ دارای ؽىل هٌبعجی ّغتٌذ را ًتیدِ هی دٌّذ. ثب ایي ٍخَد، Bاػوبل ضزیت اضبفِ همبٍهت 

ثشري  SPSWدر  HBEs  ٍVBEsاٍلیي عجمِ ثذعت هی آیذ ٍ همبٍهت لبثل تَخِ لبة پیزاهًَی را ؽبهل ًوی ؽَد. اضبفِ همبٍهت فمظ ثزای 
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ضخبهت ّغتٌذ ٍ ثخؾی اس ثزػ پبیِ وِ ثِ ٍعیلِ لبة خوؾی پیزاهًَی همبٍهت هی ؽَد هی تَاًذ لبثل تَخِ ثبؽذ. ثؼالٍُ، در ثؼضی ًوًَِ ّب، ًغجت 

َرد ًیبس ثزای ثبرّبی لزسُ ای عزاحی ثزای عجمبت ثبالتز اس عجمبت پبییي تز ثشرگتز هی ثبؽذ. در چٌیي ؽزایغی، رٍػ خبى فزاّن ؽذُ ثِ ضخبهت خبى ه

ثِ دعت ًخَاّذ آهذ. عزاحی ثزاعبط ظزفیت عجمبت ثبالتز دعت پبییي خَاّذ ثَد ٍ  VBEغیز هغتمین ثزای ثبرّبی عزاحی  عزاحی ثزاعبط ظزفیت

ّغتٌذ هٌدز خَاّذ ؽذ. ثٌبثزایي، ثزاعبط ظزفیت  وِ ووتز اس همذار ٍالؼی عزاحی VBEثِ ثبرّبی عزاحی   ،Bات در تؼییي فزفِ ًظز وزدى اس ایي اثز

اعتفبدُ ؽَد. Bهىبًیشم ٍاصگًَی وبهل ثبیذ ٌّگبم تؼییي ضزیت 

ترکیب تحلیل پالستیک و خغی .3 .4

 HBEتحت ًیزٍّبی ًْبیی ًبؽی اس تغلین ٍرق خبى ٍ  VBE در ایي رٍػ، تؼبدل .اعتپیؾٌْبد ؽذُ  ]9[تَعظ ثزهي ٍ ثزًَ  2008در عبل  ایي رٍػ

ثزعجك ضَاثظ عزاحی ؽذُ  ثزای همبٍهت در ثزاثز ثبرّبی ضزیت دار SPSWدر یه  HBE. ثب فزك ایٌىِ ففحبت خبى ٍ در ًظز گزفتِ هی ؽَد

چْبر عجمِ هؼوَل ًؾبى دادُ ؽذُ اعت،  SPSWثزای یه  3ؽىل ذ آًچِ در هبًٌ VBEهی تَاًذ اس دیبگزام ّبی آساد  VBEثبؽٌذ، ظزفیت هَردًیبس 

، HBE؛ لٌگزّبی ًبؽی اس هفقل پالعتیه  i ،xci  ٍyciثذعت آیذ. ایي دیبگزام ّبی آساد ؽبهل ثبرّبی گغتزدُ ثزاعبط تغلین ٍرق خبى در عجمِ 

Mprli  ٍMprri ؛ ًیزٍّبی هحَری اسHBE ،Pbli  ٍPbri ُدر ًظز گزفتي هىبًیشم خزاثی  ثب تَخِ ثِ؛ ثبرّبی لزسُ ای خبًجی اػوبل ؽذُ ثِ دعت آهذ

  هی ؽًَذ. Ryl ،Rxl ،Ryr  ٍRxr؛ ٍ ػىظ الؼول ّبی پبیِ ثزای آى ثبرّبی لزسُ ای خبًجی، Fi پالعتیه،

VBEدیاگرام های آزاد  – 3شکل 

عراحی اولیه .4 .4

هی تَاى ثِ ٍعیلِ یه خزپبی لبئن ثب لغزّبی وؾؾی تخویي سد. ّز خبى ثب را  SPSWٍ خبًْب، یه دیَار  HBE ،VBEثزای هتٌبعت وزدى اٍلیِ 

ایٌگًَِ  ، را هی تَاىtwیه هْبرثٌذ وؾؾؾی لغزی ته در داخل عجمِ ًؾبى دادُ هی ؽَد. ثزای یه ساٍیِ فزضی ؽیت هیذاى وؾؼ، ضخبهت خبى، 

 د:ٍرثذعت آ

ساٍیِ فزضی  VBE ،αفبفلِ ثیي هزوشّبی   L، ساٍیِ ثیي هحَر لبئن ٍ عَلی هْبرثٌذ لغزی هؼبدل  θ،  هغبحت هْبرثٌذ وؾؾی هؼبدل  Aدر آى  وِ

SPSWتؼزیف ؽذُ اعت، ٍ ثزای  ]FEMA 369 (FEMA, 2001) ]4وِ در  ضزیت اضبفِ همبٍهت عیغتن، Ωsٍ  ؽیت هیذاى وؾؼ اس لبئن

 .در اثتذا اس اًذاسُ یه هْبرثٌذ هؼبدل ثزای پبعخگَیی ثِ الشاهبت دریفت عبسُ تخویي سدُ هی ؽَد A .، ّغتٌذهی ثبؽذ 2/1
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السامات سیستم .5

نسبت ابعاد پانل .1 .5

هحذٍد وزدُ ثَد. ایي  L/h < 8/0 > 5/2ثزای عزاحی دیَارّبی ثزؽی فَالدی وبرثزد آًْب را ثِ پبًل ّبی دیَار دارای ًغجت ّبی اثؼبد  2005ضَاثظ 

هؾبّذُ ؽذ وِ داؽتي ًغجت ّبی اثؼبد  اهبهؼزفی ؽذ.  ]FEMA 450 (FEMA, 2003 ]4)ثِ هزثَط  2003هحذٍدیت ثزای اٍلیي ثبر در ٍیزایؼ 

ثب دیَارّبی ثب رفتبر ّیغتزسیظ ؽىل پذیزی لبثل همبیغِ  6/0ثب  L/hدارای  SPSWون تز ًیش ػولىزد رضبیت ثخؾی دارًذ. ثزای هثبل، ًوًَِ ّبی 

 ًغجت ّبی اثؼبد ثشرگتز ًؾبى دادُ اًذ.

ثشرگتزی هَردًیبس خَاّذ ؽذ،  HBEافشایؼ هی یبثذ، تذریدب  SPSWٍخَد ًذارد، اهب ٌّگبهی وِ ًغجت اثؼبد  L/hّیچ وزاى ثبالی تئَریىی رٍی 

بلت ػوال یه هحذٍدیت ػولی ایدبد خَاّذ ؽذ وِ وِ تَعظ افَل عزاحی ثزاعبط ظزفیت هَخَد در الشاهبت عزاحی تؼییي هی ؽَد. در ایي ح

 .را غیز التقبدی ٍ غیز ػولی خَاّذ وزد SPSWعزاحی 

توزوش داؽتِ اًذ. اگز چِ وزاى ثبالی تئَریىی رٍی ایي ًغجت ٍخَد ًذارد،  800تب  300در هحذٍدُ  L/twتحمیمبت گذؽتِ رٍی دیَارّبی ثب ًغجت 

ایي ًغجت را هحذٍد خَاّذ وزد. الشام ایٌىِ خبى ّب الغز ثبؽٌذ یه وزاى پبییي رٍی ایي ًغجت فزاّن هی هحذٍدیت ّبی دریفت ثِ عَر غیز هغتمین 

  .وٌذ. ثِ ایي دالیل، ّیچ هحذٍدیت هؾخقی رٍی ایي ًغجت ًوی ثبؽذ

 سختی اجساء مرزی .2 .5

ذ ٌاخیز ًؾبى هی دّ هغبلؼبت. ثب ایي ٍخَد، هی ؽَد در ففحِ در ًظز گزفتِ VBEالشام عختی ثزای خلَگیزی اس اًؼغبف پذیزی ٍ ووبًؼ ثیؼ اس حذ 

  غیز هزتجظ ثبؽذ. VBEوِ ایي رٍیىزد ٍ هحذٍدیت هؾخـ هوىي اعت ثب ػولىزد رضبیت ثخؼ در ففحِ ٍ خبرج اس ففحِ 

مهاربنذی .3 .5

ثب  SPSWثزای ػولىزد هٌبعت عیغتن ضزٍری هی ثبؽذ. آسهبیؼ ّبی گذؽتِ ًؾبى هی دٌّذ وِ  SPSWتبهیي پبیذاری الوبى ّبی هزسی عیغتن 

ت هْبرثٌذی الشاهبت تیز ثِ عتَى آًگًَِ وِ در الشاهبت لبة خوؾی هتَعظ ثیبى ؽذُ هی تَاًذ در یه حبلت ؽىل پذیز رفتبر وٌذ. ثِ ایي تزتیت، الشاهب

ثبیذ ثزای اعویٌبى اس پبیذاری پبًل  VBEثِ  HBEپذیز هتَعظ تؼییي هی ؽًَذ. ثِ ػالٍُ، توبم اتقبالت خبًجی ثب تَخِ ثِ الشاهبت ثزای اػضب ؽىل 

  .داخلی هْبر ؽًَذ

بازشو در ورق جان .4 .5

در یه حبلت هؾبثِ ثِ ػٌَاى اضبفِ ثز  HBE  ٍVBEثبسؽَّبی ثشري در خبى ّب تمبضبّبی هَضؼی لبثل تَخْی ایدبد هی وٌٌذ ٍ ثٌبثزایي ثبیذ 

در هزس ثبسؽَّب تمغین  HBE  ٍVBEهؾبثِ ثب اعتفبدُ اس  SPSWهی تَاًذ ثِ لغؼبت  SPSWعیغتن داؽتِ ثبؽٌذ. ٍلتی وِ ثبسؽَّب هَرد ًیبس ثبؽٌذ، 

 .ؽَد

اعضاء .6

ورق جان .1 .6

ٍ  HBEٍلتی وِ الوبى ّبی هزسی یه خبى، . ایدبد هی ؽًَذ تحول هی ؽًَذ αثب هیذاى ّبی وؾؾی وِ در خبى ّب در خْت  عجمبتثزػ ّبی 

VBE یىغبى ًیغتٌذ، هیبًگیي هغبحت ّبی ،HBE در هحبعجبت ثِ ػٌَاى Ab هیبًگیي هغبحت ّب ٍ ایٌزعی ّبی ٍ ،VBE  هی تَاًٌذ ثِ تزتیت در

 اعتفبدُ ؽًَذ. αثزای تؼییي  Ac  ٍIcهحبعجبت ثِ ػٌَاى 
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اضبفِ همبٍهت عیغتن ثذعت  ز. همبٍهت اعوی اس تمغین ایي همذار ث0.5RyFy twLcf (sin2α)همبٍهت ثزؽی پالعتیه پبًل ّب ثزاثز اعت ثب 

هذل هی  αؽیت  ، ثب(4)ؽىلًَارّبی دٍ عز هفقل ّز خبى ثب یه عزی اس  وِاس ایي فزضیِ ثذعت آهذُ اعت  همبٍهت ثزؽی پالعتیهایي  .هی آیذ

 ًَار ثب فبفلِ هغبٍی ثزای هذل ّز پبًل اعتفبدُ هی ؽَد. 10حذالل . ؽَد

هدل نواری دیوار برشی فوالدی – 4شکل 

مرزی اجسای .2 .6

 عزاحی ؽذُ هغبثك ثب الشاهبت رایح چٌذاى ثِ ساٍیِ ًَارّب حغبط ًیغت، ٍ اعتفبدُ اس یه همذار SPSWًؾبى دادًذ وِ همبٍهت  ]7[ داعتفبى ٍ درایَر

ٍ  HBEاًتظبر هی رٍد وِ همذاری اس تغلین هَضؼی در  ٍاحذ در عَل عزاحی ثِ ًتبیدی وِ اًذوی هحبفظِ وبراًِ ّغتٌذ، هٌدز خَاّذ ؽذ. °40

VBE  ثِ ایدبد هىبًیشم پالعتیه عیغتن ّبیSPSW  ،اخبسُ دّذ. ثِ ایي دلیلHBE  ٍVBE  لبة ّبی  ثزایًغجت ػزك ثِ ضخبهت ثبیذ ثب الشاهبت

 .هٌغجك ثبؽٌذ ضُخوؾی ٍی

 تصاالتا .7

 اتصال اعضای مرزی .1 .7

.تحول وٌٌذرا  HBEثبیذ ثتَاًٌذ همبٍهت پالعتیه  VBEثِ  HBE، اتقبالت HBEsهفقل پالعتیه در دٍ عزف  تؾىیلثب تَخِ ثِ 

اتصال ورق جان به اعضای مرزی .2 .7

ثزاعبط تؾىیل همبٍهت وؾؾی هَرد اًتظبر خبى ّب هَرد ًیبس ّغتٌذ. همبعغ خبلـ ًیش ثبیذ ایي همبٍهت را  پیزاهًَی HBE  ٍVBEاتقبالت خبى ثِ 

 در هَرد اتقبالت پیچی فزاّن وٌٌذ.

اعتفبدُ ؽَد. تٌْب یه ساٍیِ ؽیت وِ ثِ ػٌَاى  αوؾؾی خبى ّب در ساٍیِ  ٍ تغلین SPSWهذل ًَاری هی تَاًذ ثزای هذل وزدى رفتبر 

زای ّوِ پبًل ّب گزفتِ هی ؽَد هی تَاًذ ثزای تحلیل ول عیغتن اعتفبدُ ؽَد. همبٍهت وؾؾی هَرد اًتظبر ًَارّبی خبى ثبیذ ثقَرت هیبًگیي ث

RyFyAs ،در آى  وِ تؼزیف ؽَدAs  ( هغبحت یه ًَار (Lcosα + Hsinα)/n)، L  ،ػزك پبًلH ارتفبع پبًل  ٍn  تؼذاد ًَارّبی ّز پبًل وِ ثبیذ

، ّغتٌذ.ثبؽذ10ثشرگتز یب هغبٍی 
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را پیؼ ثیٌی هی وٌذ. ایي رٍػ ثِ SPSWایي رٍػ تحلیل، ثِ ٍاعغِ ارتجبعی وِ ثب دادُ ّبی آسهبیؾگبّی دارد، ثِ اًذاسُ وبفی ػولىزد 

اعتفبدُ هی تَاًذ SPSW( ًیش ثزای عزاحی (FEM1)هحذٍد  رعویت ؽٌبختِ ؽذُ اعت، ّزچٌذ دیگز تىٌیه ّبی تحلیل پیؾزفتِ )هبًٌذ رٍػ اخشا

 .ؽَد. ّوچٌیي عزاحی اتقبالت خبى ّب ثِ الوبى ّبی هزسی ثبیذ ووبًؼ ٍرق خبى را درًظز ثگیزد

1 Finite Element Method
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  گام اول: تعیین ضخامت اولیه ورق

 گردد.شود و ضخامت ورق با فرض زاویه میدان کششی تعیین میدر این گام ابتدا تمام برش طبقه به ورق داده می
 

  گام دوم: تعیین مقاطع اولیه تیرها
 

  ها مقاطع اولیه ستونگام سوم: تعیین 

  های کششی گام چهارم: تعیین زاویه میدان

با توجه به المان های بدستت ممده می توان زاویه میدان های کششی را که در ابتدا فرض کرده بودی،  بدست موری، و با استااده از من 

  ضخامت ورق را تصحیح می کنی،.

  گام پنجم: اصالح مقاطع اولیه تیر و ستون

شتتود که در مره ه تح یو و  کار ستتبم می کنی،. این های فوالدی  مقاطع تیر و ستتتون را اصتت ض می اصتت ض ضتتخامت ورقپس از 

  طراهی نهایی زودتر به پاسخ برسی،.

  گام ششم: تحلیل سیستم دیوار برشی فوالدی

قاب را از برش طبقه تعیین کرده و در نهایت . در این مره ه هدف اینست که سه، در گام اول تمام برش طبقه را به ورق فوالدی دادی،

طراهی تیر و ستتون را کامو کنی،. در نرر گرفتن سه، قاب از بار جانبی موجم کاه  سه، ورق فوالدی و در نتیهه کاه  ضخامت 

 هر گام تح یو شامو مراهو زیر است:کنی،.  گردد. برای تح یو از مدل ارتوتروپیک استااده می ورق می

  مقاومت ورق برای سه، ورق از بار جانبیکنترل  .1

  کنترل مقاومت تیر برای نیروهای خمشی ناشی از بار ثق ی  تس ی، ورق و نیروی محوری ستون .2

  کنترل مقاومت ستون برای نیروهای ناشی از بارثق ی  تس ی، ورق و نیروهای ناشی از تیر .3

 مشخصات تیر  ستون و ورق محاسبه مهدد زاویه میدان کششی در نتیهه تغییر.   4      

 

 آمریکای آیین نامه بر اساسروند ارائه شده 

 AISC 341 اولیه بر اساسمقررات طراحی 

 

 های فوالدی  تیرها و ستونها مشخص گردد.قبو از انهام هر نوع تح ی ی نیاز است که در ابعاد اولیه ورق

 

 کند. گردد که ورق تمام برش طبقه را تحملبرای طرح اولیه فرض می
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 باید فرض کردمی را زاویه تنش کششی در ورق  -

 درجه 40استفاده از زاویه   -

 

 

 
 

 :  LRFDبرای 

 

 

uV و مقاومت برشی الزم   است.( 9/0)ضریم مقاومت 

 

)2sin(42.0 cfwyn LtFV 

)2sin(42.0  cfy
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 هاسختی اولیه الزم برای ستون
 

 

 

 

 

 کند...شود که انتخاب مقطع را سخت میممان اینرسی الزم برای ستون زیاد میگاها 

 

 

 

 

 

 
 با یک سخت کننده افقی در وسط طبقه  دیوار برشی فوالدی

 

 

 

a  کننده و تیر استفاص ه میان سخت 

 

 

 طرح اولیه تیرها

  بصورت ساده شده برابر است با :درجه باشد  44اگر زاویه میدان کششی بار وارد شده بر تیر دراثر بارگذاری جانبی قاب 

 

  

 

iV  اثر ورق در ترازi 

 گردد که  تیر دارای هداقو سختی )برای اطمینان از امکان تس ی، کامو ورق( باشد:توصیه می
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 AISCایملزومات مقررات لرزه

wyy)که اتصال ورق فوالدی برای مقاومت تس ی، مورد انترار ورق فوالدی  tFR) .طراهی گردد 

 گردند.فوالد طراهی  ورق کششی بایست برای نیروی متناظر با تس ی، کاموها میتیرها و   ستون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیاگرام آزاد تیر در قاب خمشی ویژه
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 نیرو در مرکز ستون در اثر مفصل پالستیک تیر  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 نیرو در بر ستون در اثر مفصل پالستیک تیر

 

  

    

    

   

huprpb sVMM *

xguCypcC ZAPFM )/(2* 

)2/(*

chuprpb dsVMM 
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xZ   مدول پ ستتیک ستتون
uCP ر و انترار تی. نیروهای محوری کششی و فشاری با توجه به مقاومت مورد نیروی فشتاری نهایی ستتون

 گردد.ورق تعیین می

. 

 

 

 

 طراحی تیرها در دیوار برشی فوالدی

 شوندتیرها برای نیروهای متناظر با تس ی، ورق فوالدی طراهی می

 برابر با مقاومت مورد انترار ورق فوالدی باشد. واز مقطعی برای تیر استااده شود که ضخامت جان من هداق

 

 

 گردد.مقاومت خمشی مورد نیاز برای تیر در وسط دهانه از رابطه زیر تعیین می

 : LRFDبرای 

 

 

 

 

 پایین طبقه وارد کند تخمین زد.توان با فرض اینکه ستون نیروی مساوی به باال و . نیروی محوری ناشی از ستون را می

   

 

 تس ی، ورقنیروی محوری ناشی از 

   

 

 

 

 

 

 برابر است با : LRFDبرای دیوار برشی فوالدی  برشی اضافی تیر در اثر کش  ورق باید در نرر گرفته شود. کو برش تیر برای 
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 ممان پ ستیک تیر در نبود نیروی محوری برابر است با :

  

محوری در اتصال تیر به ستون را در جهت کاه  مقاومت خم  و در نتیهه مقاومت برشی اتصال است بخواهد اثر نیروی طراض ممکن

 AISC 360از   Hبه روشتنی به این موضتوع اشاره نکرده است لذا از روابط اشاره شده در بخ  AISC 341در نرر بگیرد. از طرفی 

 کنی،.برای محاسبه کاه  مقاومت خمشی تیر استااده می

مقامت خمشتتی اصتت ض شتتده برابر  و با در نرر گرفتن  LRFDبرای   است با :

  

  

 برابر است با : LRFDبرای دیوار برشی فوالدی  برشی اضافی تیر در اثر کش  ورق باید در نرر گرفته شود. کو برش تیر برای 

  

 

  است. بر روی تیر با فرض توزیع یکنواختبار ثق ی توزیع شده  gw  بر روی تیر در وسط دهانه ثق ی متمرکز ربا Pدر روابط فوق 
 

 
 

 

 

 ها در دیوار برشی فوالدیحی ستونطرا

 شود. منبع اول تغییر شکو قاب وستتونها در دیوار برشتی فوالدی  تحت  نیروهای زیاد محوری قرار دارند. این امر از دو منبع ناشتی می

 .منبع دوم تن  کششی در ورق فوالدی است

 

 ستون فشاریبرای نیروهای  رابطه
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 uV یفوالد یبرشت وارید تیکننده ظرف انیاضتافه مقاومت   ضترب گردد اراکه ب میرضتدر  دینبا روین نیاستت. ا رهایمهموع برش ت 

 .است

 برای نیروهای کششی ستون رابطه

 

 

 برش در اثر ایهاد کش  در ورق برابر است با :

  

 و برش در اثر ایهاد ماصو در تیر برابر است با :

  

که میزان برش هاصتو از این رابطه باید هداقو برابر با سته، ستتون از برش طبقه باشتد. این نیرو از تح یو قاب 

 ردد.گتوان فرض نمود که بصورت مساوی میان ستونها تقسی، میمید و میبدست می

 کو برش برابر است با :

  

 

 

 

 ممان در اثر ایهاد کش  در ورق برابر است با :

  

 لنگر هاصو از تشکیو ماصو پ ستیک در تیر برابر است با : 
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اضافه نمودن نیروهای واژگونی از تراز طراهی ستتون در تراز مورد نرر با نیروهای اممال شتده از مقاومت مورد انترار اتصال ورق و با 

 باشد.ای افزای  یافته میباالیی با استااده از  بارهای لرزه

   

 

 است. 4/2و در سیست، دوگانه برابر با  0/2برابر با   0Ω برای سیست، پایه دیوار برشی فوالدی ضریم اضافه مقاومت

 

 بایست اثرات کش  ورق منرور گردد.تیر در تراز  باالیی می برای داشتن یک طراهی صحیح  برای تعیین مکس العمو

 

در تراز اول برای ورق فوالدی از  Bباشد. در این روش  ضریم اضافه مقاومت می (CSA, 2001)  این روش بر اساس میین نامه کانادا

 گردد.بطه زیر محاسبه میار

 : LRFDبرای 
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