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چکیده
استفاده از سیستم دیوار برشی فوالدی نسبت به بسیاری از سیستمهای مقاام در
برابر بارهای جانبی به لحاظ عملکردی م نیا اتتااادی مقارم باهصارفه اسات
علیرغم م ایای بسیار دیوارهای برشی فوالدی ،این سیستم بهصاور گساترده
مورد استفاده ترار نگرفته است برخی از دالیل کمتوجهی شامل عد شاااخت

بهبود رفتار سیستم دیوار برشی

صحیح رفتار سیستم م ب رگی تابلتوجه مقاطع ستو های اطراف دیوار نسبت به

فوالدی با رویکرد تیر پیوند

دیوار برشی بتای میباشد هدف این تحقیق بهبود رفتار سیستم تعریف شده فوق
با بهرهگیری از رفتار برشی مرق م ساتو هاای فرعای ریراماو و م اساتفاده از

حدیث محمدمرادی (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله،
تهران ،ایرانh.mohammadmoradi@iiees.ac.ir ،

بهرخ حسینی هاشمی
دانشیار ،پژوهشکده مهندسی سازه ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و
مهندسی زلزله ،تهران ،ایران

محمدعلی جعفری صحنهسرایی
استادیار ،پژوهشگاه نیرو ،تهران ،ایران

ظرفیت حداکثر سیستم است در این تحقیق مرق م ستو های فرعای مانااد تیار
ریوند در سیستمهای مهارباد ماگرا در نظر گرفته شده است که مرق ررکااده م
ستو های فرعی ریرامو و بهترتیب نقش جا م بال تیر ریوند را بازی میکااد
بدینماظور نمونههای مختلف در نر اف ار اجا ای محادمد مادلساازی م رفتاار
چرخهای ونها بررسی میگردد نتایج نشا مایدهاد اساتفاده از ایان سیساتم باا
رمیکرد ذکر شده در تابهای فوالدی در مقایسه با دیوارهاای برشای فاوالدی
باعث اف ایش جذب انرژی م سطح زیر ماحایهاای هیساترزیو م نیا کااهش
ردیده باریکشدگی ماحای میشود از جمله دیگر م ایای این سیستم میتاوا
به کاهش تابلتوجه تقاضا در ستو ها ،تابلیت انطباق باا معمااری ،ماحاایهاای
چرخهای رایدار ،عد تأثیر سیستم ارائه شده در رفتار اتااال تیر به ستو م در
نتیجه عد نیاز به اتااال خمشی ،تابلیت استفاده در ساختما های بلادمرتباه م
همچاین تابلیت استفاده در بهسازی لرزهای ساختما ها اشاره نمود
واژگان کلیدی :دیوار برشای فاوالدی نیماه مقیاد در لباه ،رفتاار چرخاهای،
باریکشدگی ،تیر ریوند برشی ،بار چرخهای

 -1مقدمه
دیوارهای برشی فوالدی برای مقابله با نیرمی زل له م بااد در

سختترین سیستمهای مهاربادی ،که مهارباد ضربدری میباشد،

ساختما ها ،بهمیژه در ساختما های بلاد در چاد دهه اخیر مطرح

سخت تر بوده م با توجه باه امکاا ایجااد بازشاو در و  ،کاارایی

م مورد توجه ترار گرفته اسات ایان ردیاده ناوین کاه در جهاا

همه سیستمهای مهاربادی را از این نظر دارا مایباشاد باا مجاود

بهسرعت رم به گسترش میباشد در ساخت ساختما های جدیاد

تما م ایایی که این سیستم دارد ،سختی خمشای و باهمیاژه در

م همچاااین تقویاات ساااختما هااای موجااود بااهخاااود در

ساختما های بلاد نسبتاً رایین میباشد ازونجاکه لاگر خمشای در

کشورهای لرزهخی ی همچو ومریکا م ژارن بهکار گرفتاه شاده

این ساختما ها اساساً توسط نیارمی محاوری ساتو هاا م باازمی

است

مقام لاگر خمشی که عرض دیوار است ،مهار میشود ،اگر ایان

این سیستم در مقایسه با سیستم های مهارباد ،به علات داشاتن

سیستم به عاوا تاها سیستم باربر جانبی در هساته سااختما بکاار

یک ناحیه ریوسته ،رایدار م شکلرذیر ،تحت بارهاای چرخاهای،

گرفته شود ،سبب ایجاد تغییار مکاا هاای جاانبی زیااد ،افا ایش

دارای نامعیای بسیار باالیی هساتاد  ]1م از نظار ساختی برشای از

تقاضای لرزهای ستو های ریرامونی م در نهایت ماجر به اساتفاده از
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مقاطع بسیار ساگین م غیرماطقی بارای ساتو هاا مایگاردد در ساال
 ،8002در مقالهای توصیفی که مربوط به نیازهای تحقیقاتی در زمیااه
دیوار برشی فوالدی بود ،به معضل با ر

باود مقطاع ساتو هاای

جهانپور م همکارا  ،]2مطالعا عددی م وزمایشاگاهی بار
رمی دم نمونه دیوار برشی فوالدی نیماه مقیاد در لباههاا ،انجاا
دادند در هر دم نمونه اتاال تیار باه ساتو هاای فرعای م اصالی

کاار دیوار اشاره شد م راهحالهاایی کاه در مطالعاا م وزمایشاا

مفا لی بوده م تاها تفام دم نمونه در تاش تسلیم مرق رر کااده

محققا تبل ارائه شده بود ،مورد بررسی ترار گرفت ]8

بوده است نتایج وزمایشاگاهی متاوع ردیاده باریاکشادگی در

یکی از رمش هاای حال معضال ب رگای مقطاع ساتو هاا در

ماحای های چرخه ای را نشا داد همچااین نتاایج مطالعاا ایان

سیستم های دیوار برشی فوالدی ،حاذف اتااال مرق فاوالدی م

محققین نشا داد که الما های مرزی مرق رار کاااده کاه شاامل

ستو ها است این امر ماجر به حذف نیرمهای مارد بر ساتو هاا،

تیرها م ستو های فرعی هستاد ،توانایی گسترش میدا کششی را

از سوی مرق رر کااده( ،که ناشی از گسترش میادا کششای در

داشته م تسلیم در مرق ،تبل از تاب ،اتفاق میافتد

مرق رر کااده بعد از کماانش و مایباشاد م در نتیجاه کااهش

کالیتو م همکاارا  ،]9رفتاار دیاوار برشای فاوالدی را باا

تقاضا م ابعاد مقطاع ساتو هاای ریراماو مرق خواهاد شاد ایان

سیستم دیوار برشی فوالدی که در و مرق تاها به تیرها متالاد،

موضوع برای املین بار در سال  ،1991در یک تحقیق عاددی در

مقایسه نمودند نتایج ونها نشا داد ،اگرچه در حالتی که مرق رر

نظر گرفته شد که در و مرق رر کااده سیستم دیوار برشای تاهاا

کااده تاها به تیرها متال باشد ،برای رساید باه مقاممات ماورد

به تیرها متال بودند ]3

نظر بایستی از مرق ضخیمتر استفاده نمود اما حاذف اتااال باین

در سال  ،8001درایور م همکارا  ]1بهطور کیفای ریشااهاد

مرق رر کااده م ستو ها ،با کااهش تقاضاای تیرهاا م ساتو هاا،

دادند که مرق رر کااده دیوار برشی به همراه اعضای مرزی خود

بهخاود در سازههای بلاد ،سبب صرفهجویی تابالتاوجهی در

با تیرهای ماسطهای که در تراز تیرهای اصلی هستاد ،باه اعضاای

مارف فوالد میگردد بهعالمه دشواری نااب مرق در سیساتم

تاب متال شوند

مذکور نسبت به سیستم دیوار برشی متعارف کمتر میباشد

در سال ،8001مدل دیگری توسط محرمی م همکارا  ]5ریشاهاد شاد

شکستهباد م همکارا  ،]10در خاود اثر بازشو بار رفتاار

که در و مرق رر کااده بهجای اتاال به ستو های اصالی ،باه ساتو هاای

دیوارهای برشی فاوالدی نیماه مقیاد در لباه مطالعاا عاددی م

فرعی ،برای کمک به تشکیل م گسترش میدا کششی ،متال شوند

وزمایشگاهی انجا دادند ونها بر رمی هشت نمونه وزمایشگاهی

گو م همکارا  ،]6مطالعا عددی م وزمایشگاهی بار رمی

با مقیاس  ،1:6وزمایش انجا دادند نتایج مطالعا ونها نشا داد

دیوارهای برشی فوالدی که تاها به تیرها متاالاد ،انجاا دادناد

با افا ایش ساطح بازشاو ،میا ا شاکلراذیری ،جاذب انارژی م

نتااایج دم نمونااه وزمایشااگاهی مااورد بررساای نشااا داد کااه ایاان

مقاممت برشی سیستم کاهش ماییاباد همچااین مطالعاا ونهاا

سیستم ،شکلرذیری م جذب انرژی مااسبی دارد

نشااا داد بااا افا ایش ضااخامت مرق راار کااااده ،سااختی املیااه م

ریرموز  ،]7مطالعا عددی در خاود دیوارهای برشی که تاها باه

مقاممت برشی سیستم اف ایش مییابد اگرچه استفاده از مرق رار

تیرها متالاد ،انجا داد نتایج بررسیهای عددی ام نشا داد کاه علیارغم

کااده با ضخامت بیشتر ،باعث اف ایش تقاضا در تیرها میگاردد،

حذف اتاال بین رانل م ستو  ،سیستم هاوز سختی م مقاممت تابلتوجهی

اما تأثیر مستقیمی بر نارایداری ستو ها ندارد

(بارای

هدف از این تحقیق اصالح یک سیستم باربر جانبی است که

مقاممت در برابار نیرمهاای میادا کششای نیسات همچااین ایان رمش

ضمن داشتن ظرفیت اتاالف انارژی مااساب ،از ظرفیات مااالح

جایگ یای برای رمشهای کاهش اثر میدا کششی (ماناد استفاده از مرق

سیستم به شکل بهیاه استفاده کاد این سیستم شبیه سیساتم دیاوار

با فوالد کم مقاممت م یا ایجاد سوراخکاری در مرق ریشاهاد شد

برشی فوالدی نیمه مقید در لبه است با این تفام که مشخاا

دارد م با این کار نیازی به استفاده از ستو هاایی باا مقااطع با ر
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بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فوالدی با رویکرد تیر پیوند

هادسی رانل طوری در نظر گرفته میشود که رفتار و بر خالف
سیستم ماذکور ،برشای باشاد ،در نتیجاه جاذب انارژی از طریاق
تشکیل م گساترش میادا کششای صاور نمایگیارد بلکاه از
طریق تسلیم برشی صور میگیرد
 -2معرفی سیستم
در سیستم مورد بررسی در این مطالعه ،رانل برشی در مسط
دهانه ترار گرفته م اتااال تیر به ستو مفالی است برای ایاکه
رفتار اتااال حتیاالمکا به رفتار اتااال مفالی ن دیک شود،
جا تیر با دم مرق به بال ستو متال شده است رانل برشی شامل

شکل ( :)1سیستم مورد بررسی.

یک مرق م دم ستو فرعی است مرق رانل ،از دم طرف به تیرهای
باال م رایین تاب متال بوده م در دم سمت کااری و ستو های
فرعی ترار میگیرد رفتار رانل برشی در این سیستم مشابه تیر ریوند
در مهاربادهای ماگرا میباشد مرق فوالدی م ستو های فرعی
بهترتیب نقش جا م بال تیر ریوند را ایفا میکااد همچاین عملکرد
سختکاادههای افقی در رانل برشی هماناد سختکاادههای جا
در تیرهای ریوند است (شکل  1اساس عملکرد این سیستم استفاده
بهیاه از ظرفیت برشی رانل است از اینرم طراحی بهگونهای است
که امل تسلیم برشی در مرق اتفاق بیفتد م سپو مفال رالستیک
در ستو های فرعی تشکیل شود م تاب اصلی مارد ناحیه رالستیک
نشود همچاین مشخاا

رانل بهگونهای انتخاب میگردد که

مقاممت کمانش برشی مرق رر کااده از مقاممت تسلیم برشی و
بیشتر باشد م مرق تبل از تسلیم دچار کمانش برشی نگردد
ازونجاکه در سیستم فوق ،برخالف سیستم دیوار برشی فوالدی،
مرق به ستو های اصلی تاب متال نیست ،نیرمیی از طرف مرق به

برشی ،ماناد ضاخامت مرق م مقطاع ساتو هاای فرعای ،بار
اساس ضابطه طول تیر ریوند برشی در نظر گرفته شده است
مطابق  ، AISC-341-10داریم :]11
(1

مجود ندارد

رالستیک م ظرفیت برشی رالستیک تیر ریوناد اسات کاه در ایان
سیستم  ،eارتفاع رانل برشی است
مطابق  ،AISC-341-10استفاده از سختکااده در تیرهای ریوناد
با عمق کمتر از  85ایاچ ،در یک طرف جا کافی است در غیار ایان
صور در هر دم طرف از سختکاااده اساتفاده مایشاود فواصال
مربوط به سختکاادههای تیر ریوند مطابق زیر تعیین میشود:
(8

𝛾 = 0.02

𝑑
5

γ = 0.08

d

30𝑡𝑤 −

52t w − 5

که در و  ،twضخامت مرق جا م  ،dعمق تیر ریوند است
همچاین با توجه به ایاکه جذب انرژی سیستم به عهده رانل برشی
است ،مقاطع تیر طوری انتخاب میشاود کاه تاا موتاع تسالیم برشای

 -3مبانی طراحی سیستم
برای طراحی این سیستم از ضوابط مربوط به طراحی تیر
ری ا ون ا د کمک گرفت ا ه شده است مشخا ا ا
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p

که در و  ،eطول تیر ریوند م  Mpم  Vpبهترتیب ظرفیت خمشی

ستو های اصلی مارد نمیشود عالمه بر این رانل برشی تما سطح
تاب را اشغال نمیکاد م در این سیستم محدمدیت تعبیه باز شو

M

e < 1.6 V p

فی یک ا ی رانل

کامل مرق ،مفال رالستیک در تیر تشکیل نشود از اینرم داریم:
(3

2Mpk
L−b

= Rk
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با در نظر گرفتن تعادل در رای طبقه  kا (شکل  ، 8میتوا مقادار
نیرمی الز برای ایجاد مکانیسم در تاب این طبقه را به دست ومرد:
2Mpk L
Hkh L−b

(1

= Vwk

در نهایت حداتل لاگر رالستیک الز بارای ایجااد مکانیسام
همزما دیوار م تیر در هر طبقه ،باا صارفنظار کارد از اثارا
نیرمی محوری موجود در تیر ،از رابطه زیر تعیین میگردد:
1

b

)Mpk = 2 Vwk Hk (1 − L

(5

کااه در و  ،Lطااول دهانااه b ،عاارض راناال ،Hk ،ارتفاااع طبقااه  kا ،
 Vwkظرفیت برشی طبقه  kا م  ،Mpkحاداتل لاگار رالساتیک تیار
میباشد

صحیح در تحلیل غیرخطی کمانش ،باید نقص املیه در نظر گرفته
شود برای معرفی نقص املیه ،ترکیبی از مودهای کماانش دیاوار
برشی در نظر گرفته شد م در مدل اصلی ،جابهجایی نقااط  5ماد
امل کمانشی ،با ضرایب  8 ،1 ،6 ،2 ،10باهترتیاب بارای مادهای
امل تا راجم مارد گردید (اف ایش مقدار ضرایب تأثیری در نتایج
نداشت  ،م سپو تحلیلهای چرخهای انجا گردید
در شکل ( 3نتایج تحلیل انجا شده برای صاحتسااجی باا
نتایج چرخه ای تست م نتاایج بااراف م انجاا شاده در نار افا ار
اج ای محدمد ومرده شده است هما طور که مالحظه میشاود،
نتایج تحلیل اج ای محدمد انجا شده ،تطابق تابل تبولی با نتاایج
مربوط به تحقیقا محرمی م همکارا  ]5دارد اما نتایج عددی
م وزمایشگاهی در مراحل املیه بارگاذاری باا یکادیگر اخاتالف

 -4تحلیل عددی سیستم تحت بار چرخهای
استفاده از نر اف ار اج ای محدمد میتواند رمش مااسبی بارای
بررسی رفتار سیستم معرفی شده م تحلیل رفتار چرخهای و باشاد

دارند علت این اختالف میتواند ،سادهسازی مدل تست شده در
نر اف ار اج ای محدمد ،لغ ش رایچهاا م مرقهاای اتااال م نیا
لقیهای حین وزمایش باشد

ازونجاکه سیستم معرفی شده شبیه به سیستم دیاوار برشای فاوالدی

هما طور که در شکل ( 3مالحظه میشود ،دیوارهای برشی

نیمه مقید در لبهها میباشد ،برای صحتسااجی مادلهاای اجا ای

فوالدی نیمه مقیاد در لباه ،اگرچاه باا اضاافه نماود ساتو هاای

محدمد ،نمونه بررسی شده در تحقیقا جهانپور م محرمای  ]2در

فرعی ،معضال اساتفاده از ساتو هاایی باا مقااطع با ر

را حال

نر اف ار وباکوس مدل شد م نتایج و با نتایج مدلساازی نویسااده

کردهاند ،لیکن رفتار چرخهای این سیستم مشابه دیوارهای برشای

مقایسه گردید سختی مرق مسطح تحت نیرمهای برشای باالسات

فااوالدی بااا مرق ناااز

بااوده م علاایرغاام داشااتن ماحااایهااای

اما در عمل به دلیل جوشکاری ،نقص املیه ناچی ی در و به مجود

چرخه ای رایدار ،ردیده باریکشدگی در ونهاا اتفااق مایافتاد م

میوید که سختی برشی مرق را کاهش میدهد برای مادلساازی

نمودارهای چرخهای  Sشکل میباشاد

(الف

(ب

شکل (( :)2الف) طبقه  kام قاب و (ب) تعادل در پای طبقه.
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بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فوالدی با رویکرد تیر پیوند
جدول ( :)1مشخصات مربوط به قاب اصلی در تمامی نمونهها.
)( L (mفاصله مرکز )( H (mفاصله مرکز به
به مرکز ستونها)

مرکز تیرها)

1

8/ 9

مقطع

مقطع

ستونها

تیرها

h
)(m

8/5 IPB400 IPB200

در تمامی نمونههای اج ای محدمد برای لحاظ نمود اثر بوشیاگر،
مدل رفتاری فوالد با سختشاوندگی سایاماتیک در نظار گرفتاه شاده
است همچاین اثرا غیرخطی تغییر شاکلهاای با ر

در تحلیالهاا

لحاظ گردیده است با انجا تحلیل حساسیت ابعاد مش ،ابعااد مااساب
(الف

الما که دارای خطای کم م سارعت معقاول در تحلیال اسات ،تعیاین
گردید ابعاد مش در تمامی نمونهها  100×100میلیمتر م الما اساتفاده
شده برای تما اج ا  S4Rمیباشد ررمتکل بارگذاری بر اساس مرجاع
ریشاهادی  ]18انتخاب شد تاریخچه بارگذاری در این مرجع بهصور
درصدی از رانش نسبی طبقه ،هماناد شکل ( 1داده شده است

(ب
شکل ( :)3صحتسنجی (الف) منحنی بارافزون( ،ب) منحنی چرخهای ،با

نتایج جهانپور و همکاران ].[8

در مرحله بعد ،نمونههایی با مقیاس ماتعی در نار افا ار اجا ای

شکل ( :)4پروتکل بارگذاری مطابق .SAC

محدمد ساخته شد م رفتار چرخهای و مورد بررسی تارار گرفات
نمونههای مورد مطالعه در ساه گارمه ماورد بررسای تارار گرفات

نمودار چرخه ای م کانتورهای تاش فو میس در نمونه اصلی

رارامتر مورد بررسای در ساه گارمه  A ،Tم  Bباهترتیاب ضاخامت

) ،(Mainدر شکل ( 5ومرده شده است هما طور کاه مالحظاه

مرق ،فاصله سختکاادهها م نسبت عرض به ارتفاع رانل میباشد

میشود ،از ظرفیت مرق رانل بهطور کامل اساتفاده شاده اسات م

مشخاا هادسی تاب اصلی که در تمامی نمونهها یکسا است ،در
جاادمل ( 1ومرده شااده اساات همچاااین ضااخامت مرق راناال م فاصااله

درحالیکه تیر م ستو در حالت االستیک هستاد ،تاش تقریباً در
تما نقاط مرق رانل به تاش تسلیم رسیدهاند

سختکاادهها در نمونه اصلی بهترتیب  7/5میلیمتر م  120میلیمتر اسات
که این مشخاا با استفاده از رمابط تسمت تبل تعیین شده است مدمل
االستیسیته ،تاش تسلیم م تاش نهایی فوالد در تمامی نمونهها بهترتیب برابر
 300 ،800000م  100نیوتن بر میلیمترمربع در نظر گرفته شده است
سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 8931

 -1-4تأثیر ضخامت پانل بر رفتار چرخهای سیستم

برای بررسی تأثیر ضخامت مرق رانل بر رفتار چرخهای سیستم
نمونههای مختلف (گرمه  ، Tدر نر اف ار اج ای محدمد وباکوس
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(ب

(الف

شکل (( :)5الف) منحنی چرخهای مربوط به نمونه  Mainو (ب)تنشهای فونمیسز مربوط به نمونه  Mainدر گام آخر بارگذاری.

مدلسازی شد مشخاا مربوط به تماا نموناههاای گارمه  ،Tیکساا

سختکاادههای مرق رانل  10میلیمتر م فواصل ونها حدمد  120میلیمتر

بوده م تاها رارامتر متغیر در نمونههای مربوط به این گرمه ،ضاخامت مرق

است الز به ذکر اسات کاه نموناه  T7.5هماا نموناه  Mainاسات در

رانل است عارض مرق رانال در نموناههاای مرباوط باه ایان گارمه 200

شکل ( 6نمودارهای چرخهای مربوط به نمونههاای ( T3ضاخامت مرق

میلیمتر م مقطع ساتو هاای فرعای  IPB260اسات ،همچااین ضاخامت

رانل  3میلیمتر تا ( T9ضخامت مرق رانل  9میلیمتر ومرده شده است

شکل ( :)6نمودارهای چرخهای مربوط به گروه  Tبرای ضخامت ورق پانل 8 ،7/5،6،4 ،3و  9میلیمتر.
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بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فوالدی با رویکرد تیر پیوند

هما طور که مالحظه میشود ،نمودارهای چرخاهای مرباوط باه

مشاااهده ماایشااود اف ا ایش ضااخامت مرق از  7/5میلاایمتاار بااه

گارمه  ،Tدمکایشااکل بااوده م باارخالف سیسااتم دیوارهااای برشاای

 9میلااایمتااار ،موجاااب افا ا ایش مقاممااات نهاااایی سیساااتم از

م دیوارهای برشی فوالدی نیمه مقید در لباههاا

 1277کیلونیوتن به  1956کیلونیوتن (حادمد  1درصاد افا ایش

ردیده باریکشدگی در این نمودارها اتفااق نیفتااده اسات از ایانرم

یابد که این می ا  ،مقدار تابلمالحظهای نیست بهعباار دیگار،

سیستم مورد بررسی جذب انرژی بیشتری نسبت به دیوارهاای برشای

اساااس طراحاای نمونااه اصاالی داشااتن مقامماات م جااذب اناارژی

فوالدی دارند همچاین مالحظه میشود که با اف ایش ضخامت مرق

حداکثر م همچاین ماحایهای چرخهای رایدار است

فوالدی با مرق ناز

رانل ،مقامم ت نهاایی ،ساطح زیار نماودار م در نتیجاه جاذب انارژی

جدول ( :)2مقاومت نهایی نمونههای گروه .T

سیستم اف ایش مییابد با مقایساه نمودارهاای مرباوط باه نموناههاای

مقاومت نهایی

نسبت مقاومت نهایی نمونه نسبت به

()kN

نمونه ( T3درصد)

T3

1318

1

T4

1169

1/09

T6

1711

1/87

)T7.5 (Main

کاهش ناگهانی مقاممت رمبرم است علت این امر و است که حالات

1277

1/ 1

T8

1986

1/13

بهیاه طراحی سیستم با مشخاا تاب ذکر شده در جادمل ( ، 1رانال

T9

1956

1/16

 T7.5م  ،T9مالحظه میشود با افا ایش ضاخامت مرق رانال از 7/5
میلیمتر به  9میلیمتر مقاممت نهایی اف ایش تابلمالحظهای ندارد
همااا طااور کااه در نمودارهااای چرخااهای شااکل ( 6مالحظااه
میشاود ،نموناه  ،T9در سایکلهاای وخار بارگاذاری (سایکل  35باا

نمونه

با ضخامت مرق  7/5میلی متار اسات م ازونجاکاه جاذب انارژی
سیستم به عهده رانل برشی اسات ،افا ایش ضاخامت مرق باعاث

 -2-4تأثیر فواصل سختکنندههای عرضی پانل بر رفتار

میشود از ظرفیت رانل بهطور کامل استفاده نشود م تبل از ایاکاه

چرخهای سیستم

مرق بهطور کامل در برش تسلیم شود ،خرابی در رای ساتو رخ

در نمونههای گرمه  ،Aرارامتر متغیر فاصاله ساختکااادههاای

میدهد در شکل ( 7کانتورهای تاشهای فو میس  ،مرباوط باه

عرضی بوده م ضخامت مرق رانل در تمامی نمونههاای ایان گارمه

نمونه  ،T9در گا وخر بارگذاری ومرده شده اسات هماا طاور

 7/5میلیمتر است عارض مرق رانال ،مقطاع ساتو هاای فرعای م

که مالحظه میشود ،بالهای ستو های تاب ،در سیکلهای وخر

ضخامت سختکاادههای عرضی رانل در این گرمه ،مشابه گارمه T

بارگذاری دچار کمانش موضعی شده م تحمل بار بیشتر ندارد

است نمودارهای چرخهای مربوط به تحلیل نمونههاای ایان گارمه

در جدمل ( 8مقاممت نهایی مربوط به نمونههای ایان گارمه

در شکل ( 2ومرده شده است فواصل سختکااده در نمونههاای

شکل ( :)7کانتورهای تنش فونمیسز در نمونه .T9

سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 8931
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 A800 ،A600،A325،A180باااهترتیاااب 200 ،600 ،385 ،120
میلیمتر بوده م نمونه  ،A-noneبدم سختکاااده اسات نموناه
 A180هما نمونه  ،Mainمیباشد
هما طور که مالحظه میشود اف ایش فاصله سختکاادهها از
 120میلیمتر به  356میلیمتر تأثیر چادانی بر مقاممت نهایی سیستم

نارایداری جانبی رانل برشی ،ادامه بارگذاری میسر نمیباشد
در جدمل ( ، 3تأثیر فاصله سختکاادهها بر مقاممات نهاایی
سیستم مالحظه میگردد هما طور که مشاهده میشود ،افا مد
سختکااده به سیستم مای تواناد باعاث افا ایش مقاممات نهاایی
سیستم تا  35درصد نی گردد

م جذب انرژی ندارد ،با توجه به ضوابط مربوط به سختکااادههاا
جدول ( :)3مقاومت نهایی نمونههای گروه .A

در تیر ریوند ،حداکثر فاصله سختکاادهها بایاد  120میلایمتار در

مقاومت نهایی

نسبت مقاومت نهایی نمونه نسبت

()kN

به نمونه ( A-Noneدرصد)
1

نظر گرفته شود ،اما هما طور که در نتایج فوق مالحظه مایگاردد

نمونه

اف ایش این فاصله تا دم برابر ضابطه وییننامه تأثیری بر نتایج ندارد

A-NONE

1329

از طرف دیگار در ساه نموناه بعادی ،تحلیال در تغییار شاکلهاای

A800

1569

1/13

جااانبی کمتاار از  10میلاایمتاار متوتااف شااد بااهعبااار دیگاار در

A600

1635

1/12

نمونههایی با فاصله سختکااده  685م  200میلیمتر م همچاین در

A325

1279

1/35

)A180 (Main

1272

1/35

نمونه بدم سختکااده ،به دلیل کمانش خاار از صافحه مرق م

شکل ( :)8نمودارهای چرخهای مربوط به گروه  Aبرای سختکننده به فواصل  625 ،356 ،181و  811میلیمتر و بدون سختکننده.
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بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فوالدی با رویکرد تیر پیوند

 -3-4تأثیــر نسبت عـرض به ارتفـاع پـانل بر رفتـار چرخهای

عرض رانل م ارتفاع رانل ،باه ترتیاب عارض م ارتفااع مرق رانال

سیستم

برشی است نمونه  B32هما نموناه  Mainاسات در شاکل (9

برای بررسی تأثیر عرض به ارتفاع رانل ،با ثابات نگاه داشاتن
ارتفاع رانل عرض و تغییر داده شده است مشخاا نمونههای

نتایج مربوط به تحلیل اج ای محدمد ،نمونههای گارمه  Bومرده
شده است

این گرمه نی هماناد گارمه  Tمایباشاد ضاخامت مرق رانال در

جدمل ( 1مقاممت نهایی نمونههای گرمه  ،Bم تأثیر فاصاله

نمونههای این گرمه  7/5میلیمتر در نظر گرفته شده اسات بارای

سختکاادهها بر رفتار سیستم را نشا میدهد در نموناه ،B100

بررسی تأثیر رارامتر عرض به ارتفاع رانل ،نمونههاای مختلفای در

نسبت ) ،(b/hحدمد سه برابر نمونه اصالی ) B32 (Mainم مقادار

نر اف ار تحلیل م بررسی شد نسابت عارض باه ارتفااع ) (b/hدر

مقاممت و حدمد  1/31برابر و نمونه میباشد بهعباار دیگار

نمونههای  B75 ،B50 ،B32 ،B25 ،B15م  B100بهترتیب برابار

با اف ایش نسبت  b/hتا حدمد ساه برابار ،مقاممات نهاایی حادمد

 0/75 ،0/5 ،0/38 ،0/85 ،0/15م  1اسااات در ایاجاااا ماظاااور از

 31درصد اف ایش مییابد

شکل ( :)9نمودارهای چرخهای مربوط به گروه  Bبرای b/hبا مقادیر  1/75، 1/5 ،1/32 ،1/25 ،1/15و .1
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حدیث محمدمرادی ،بهرخ حسینی هاشمی و محمدعلی جعفری صحنهسرایی
جدول ( :)4مقاومت نهایی نمونههای گروه .B
مقاومت نهایی نسبت مقاومت نهایی نمونه نسبت
b/h
به نمونه ( T3درصد)
()kN

نمونه

توسط محققین صور گرفته است م راهکارهای متعددی بارای و
ریشاهاد شده است که از جمله این راهکارها مایتاوا باه اساتفاده از
فوالد با مقاممت تسلیم رایین بارای دیاوار ،اساتفاده از ساتو هاایی باا

B15

0/15

1170

1

B25

0/85

1700

1/16

مقاطع مرکب (مقاطع رر شده با بتن  ،استفاده از دیوارهای برشی کاه

)0/38 B32 (Main

1272

1/82

تاها باه تیرهاا متاالاد ،م جداساازی سیساتم بااربر ثقلای م جاانبی باا

B50

0/ 5

8861

1/55

بهکارگیری ستو های فرعی میباشد در این مطالعه رفتاار چرخاهای

B75

0/75

8109

1/61

B100

1

8513

1/70

سیستم دیوار برشی فوالدی با رمیکرد تیر ریوند بررسی شده اسات م

در شکل ( 10کانتورهای تاش مربوط به نمونه  ،B100نشا
داده شده است هما طور که مالحظه میشاود ،تبال از ایاکاه از
ظرفیت رانل باهطاور کامال اساتفاده شاود ،مقادار تااش در راای
ستو های فرعی به حد تسلیم رسیده اسات ایان در حاالی اسات
که در گا وخر بارگذاری ،حاداکثر مقادار تااش فاو میسا در
مرق کمتر از ناف تاش تسلیم میباشد علت امر این اسات کاه
طراحی این نمونه از ضوابط مرباوط باه تیار ریوناد برشای تبعیات
نمیکااد ،م تبال از ایاکاه تسالیم برشای در مرق رانال رخ دهاد
سیستم به حداکثر ظرفیت خود میرسد

هدف معرفی یک سیستم جایگ ین برای دیوارهاای برشای فاوالدی
است طراحی این سیستم باهگوناهای انجاا شاده اسات کاه جاذب
انرژی در و از طریق تسلیم برشی مرق صاور مایگیارد ایان در
حالی است که در سیستمهای دیوار برشی فاوالدی جاذب انارژی از
طریق مقاممت رو کمانشی صور میرذیرد در مطالعه رفتاار ایان
سیستم تاأثیر برخای رارامترهاا از جملاه ضاخامت مرق رانال ،فاصاله
سختکاادهها م نسبت طول دهانه به ارتفاع رانل ماورد بررسای تارار
گرفته است نتایج این بررسی نشا داد که افا ایش ضاخامت مرق،
افاا ایش نساابت عاارض بااه ارتفاااع راناال م نیاا کاااهش فاصااله
سختکاادهها ،باعث اف ایش ظرفیت جاذب انارژی م نیا مقاممات
سیستم میشود که این در صورتی است کاه ساایر اجا ای سیساتم از
جمله ستو های اصلی ،برای ظرفیت کامل رانل طراحی شده باشاد
 اف ایش ضخامت مرق بر ظرفیت نهایی سیستم تأثیرگذار اسات مباعث اف ایش و میشود اما ازونجاکه طراحای نموناه اصالی
() T7.5 (Mainبر رایه استفاده حداکثر از ظرفیت مرق م ساپو
سااتو هااای فرعاای اساات ،باااابراین اسااتفاده از مرق راار کااااده بااا
ضخامتی بیش از نمونه اصلی تأثیر چادانی بر ظرفیت سیستم ندارد
 -اف مد سختکااده به سیستم میتواند باعث اف ایش مقاممت

شکل ( :)11کانتورهای تنش فونمیسز در نمونه .B100

نهایی سیساتم تاا حادمد  35درصاد گاردد همچااین افا ایش
فاصله سختکاادهها باه میا ا حادمد دم برابار مقادار مجااز

 -5نتیجهگیری

ضوابط مربوط به سختکاادههای تیر ریوند برشی ،تأثیری در

سیستمهای دیوار برشای فاوالدی علیارغم م ایاای متعاددی کاه
دارنااد ،دارای کاسااتیهااایی هسااتاد یکاای از ایاان مااوارد ،لاا م
بهکارگیری ستو هایی با ابعاد ب ر

در دهانههایی است کاه از ایان

سیستم استفاده مای شاود بارای حال ایان مسامله ،مطالعاا مختلفای
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رفتار چرخه ای این سیستم ندارد از طرف دیگر اف ایش فاصله
سختکاادهها ،بیش از مقدار ذکر شده باعث نارایداری جانبی
سیستم میشود م باعث میگردد از ظرفیت رانل بهطاور کامال
استفاده نشود
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In seismic-prone countries like Japan, structures are designed against earthquakes and reinforced concrete shear walls,
steel shear walls or steel bracing are usually used as seismic resistant elements. However, their hysteretic characteristics in
plastic region, ductility and capacity of energy absorption are not always good. The use of steel plate shear wall systems
(SPSW) is more advantageous than many lateral load resistant systems considering performance and economy. The steel
plates are so strong and ductile, and their weight is so light that they are suitable as a material of shear wall. Despite the
many advantages of steel shear walls, this system is not widely used. Some of the underlying reasons include a lack of
understanding of the behavior of the system and the significant size of the columns around the wall compared to the concrete
shear wall. Over the last two decades, the semi-supported steel shear wall at the edges (SSSW) has been introduced as an
alternative to the traditional shape of the steel plate shear wall system. In this system, the infill steel plate is not attached to
the main frame columns and instead is attached to the secondary columns. Removing the connection of the steel plate to the
main columns will reduce the demand for the peripheral columns, thereby reducing their size of cross section. However,
due to buckling of the steel plate, the phenomenon of pinching still exists in hysteresis curves. This reduces the area under
the hysteresis curves and consequently, reduces the energy dissipation in the system.
The aim of this study is to improve the behavior of the above defined system by utilizing shear behavior of the plate
and secondary columns around it and utilizing the maximum system capacity. In this research, plate and secondary
columns are considered as shear link beam in eccentrically bracing frame (EBF) systems, with plate and secondary
columns playing the role of web and flanges of shear link beam, respectively. In this system, a shear panel consisting of
infill steel plate, perpendicular stiffeners and secondary columns is positioned in the midspan of the steel frame with
simple connections. Unlike the conventional steel plate shear wall system and the semi-supported steel shear wall system
at the edges, the buckling of the steel plate is prevented and the energy dissipation is due to the shear failure mechanism.
In this study, the effect of infill steel plate thickness, distance of perpendicular stiffeners and ratio of shear panel width
to height on system behavior is investigated. For this purpose, different samples are modeled in the nonlinear finite
element software and their cyclic behaviors have been studied. The results showed that the increase of steel plate
thickness and ratio of shear panel width to its height has been lead to an increase in the ultimate capacity of system and
area under the hysteresis curves. Adding stiffeners can increase the shear strength of the system up to 35%. In addition,
increasing the distance of the stiffeners by up to 2 times the value specified for short-link beams has no effect on the
system hysteresis behavior. The results also showed that the use of this system in steel frames compared to conventional
steel plate shear walls increases the energy dissipation and area under hysteresis curves and reduces the pinching
phenomenon in hysteresis curves. Other benefits of the system include a significant reduction in column demand,
adaptability to architecture, stable cyclic curves, and no impact of the proposed system on the behavior of beam-tocolumn connections and thus no need for rigid connections, usability in High-rise buildings as well as usability in the
seismic rehabilitation and retrofit of existing buildings.
Keywords: Semi-Supported Steel Plate Shear Walls, Hysteresis Behavior, Pinching, Shear Link Beam, Cyclic Loading.

