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مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فوالدی در قاب بتنآرمه
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دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
خالصه :مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد دیوارهای برشی فوالدی ،نشان دهنده سختی و ظرفیت باربری باال و شکل

سالهای اخیر استفاده از
پذیری و قابلیت جذب انرژی قابلتوجه این سیستم جانبی لرزهای بوده است .بر این اساس در 

دیوارهای برشی فوالدی در سازههای بتنآرمه نیز موردتوجه محققان قرارگرفته است .در این مقاله برای اتصال دیوار برشی

فوالدی به قاب بتنآرمه دو روش اتصال مختلف با تحلیل عددی موردبررسی قرار گرفت .در اتصال اول ،دیوار برشی فوالدی

بهوسیله گلمیخهایی که در تیرها و ستونها قرارگرفتهاند و در اتصال دوم ،با خاموتهای اتصال که در قسمتهای میانی
خاموتهای اصلی تیرها و ستونها جایگذاری شدهاند ،به قاب بتنآرمه متصل گردید .رفتار اتصاالت با استفاده از تحلیل
اجزای محدود غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفت .مطالعه پارامتریک انجامشده ،ضخامت دیوار برشی فوالدی و طول اتصال
ورق فوالدی پرکننده در ستونها میباشد .نتایج نشان داد که استفاده از هر دو روش اتصال باعث افزایش چشمگیر ظرفیت

و سختی نمونهها نسبت به قاب بتنآرمه اولیه شده است .بررسی نتایج تغییر در طول اتصال ورق فوالدی پرکننده به
ستونها نشان داد که نیازی به استفاده از گلمیخها و خاموتهای اتصال در کل ارتفاع ستون نبوده و با حذف گلمیخها و

خاموتهای اتصال در نواحی میانی میتوان با اتصال در طولی معادل  0/2یا  0/3ارتفاع آزاد ستون در دو انتهای ستون به
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شکلپذیری

نتایج مشابه دست یافت .همچنین ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب بتنآرمه ویژه با دیوار برشی فوالدی  8تخمین زده شد.

 -1مقدمه

سختکننده ،با و بدون بازشو و دیوار برشی فوالدی مرکب نشان

در چند دهه اخیر استفاده از دیوارهای برشی فوالدی بهعنوان

داده است که این سیستم باربر جانبی از سختی مناسب برای کنترل

سیستم باربر جانبی لرزهای در سازههای با ارتفاع متوسط و بلند مورد

تغییرمکانهای جانبی ،مکانیسم شکست شکلپذیر و جذب انرژی باال

توجه قرار گرفته است .عمده تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی انجام

برخوردار است [.]2-6

شده معطوف به سیستم دیوار برشی فوالدی در قابهای فوالدی بوده

عملکرد مناسب لرزهای دیوار برشی فوالدی سبب شده است تا

و ایده استفاده از دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک ،برای اولین

استفاده از دیوار برشی فوالدی در مقاومسازی سازههای فوالدی و

بار در دانشگاه آلبرتا1ی کانادا توسط تیملر 2و کوالک 3بر اساس نتایج

بتنآرمه موردتوجه قرار گیرد .در مطالعه انجامشده در سال 2002

مطالعات انجامشده بر روی تیرورقها مطرح شد [.]1

برای مقاومسازی لرزهای قابهای فوالدی انعطافپذیر با استفاده از

تحقیقات انجام شده در رابطه با دیوار برشی فوالدی با و بدون
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دیوار برشی فوالدی با مقاومت تسلیم پایین ،نتایج نشان داده است
که استفاده از پانل فوالدی نازک باعث کاهش قابلتوجه دریفت طبقه
بدون افزایش قابلتوجه در شتاب طبقه میشود [ .]7در مطالعه عددی
انجامشده در سال  ،2016اثر پارامتر ارتفاع ساختمان بر سیستم

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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سازهای دیوار برشی فوالدی بررسیشده است .نتایج نشان داده است

شده و شکلپذیری نمونه را افزایش داده است [.]13

که در سازههای با سیستم باربر جانبی دیوار برشی فوالدی شاخص

در سال  ،2015مطالعه تحلیلی برای پیشنهاد راهحل بهینه برای

تاخیر برشی با افزایش تعداد طبقات افزایش مییابد .بدین معنا که

بهسازی لرزهای ساختمانهای بتنآرمه و بنایی موجود ،انجام شد.

نسبت نیروی محوری ستونهای گوشهای نسبت به ستونهای میانی

مطالعه نخست مربوط به مقاومسازی یک سازه بتنآرمه با ابعاد کامل

در سازههای بلندتر بیشتر میشود [.]8

با سیستمهای مختلف مقاوم در برابر زلزله ،با مصالح فلزی است که

در سال  ،2008مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس کامل به منظور

عملکرد آن در تحقیقات قبلی به طور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار

بهسازی لرزهای سازههای بتنآرمه موجود با استفاده از ورقهای

گرفته است .نتایج مطالعه ،یک راهحل بهینه برای سیستم فوالد سرد

فوالدی نازک انجام شد .نتایج نشان داد که استفاده از ورق فوالدی

نورد شده،برای سبکی ،اقتصادی بودن و پایداری ارائه کرد [.]14

نازک باعث افزایش مقاومت و سختی قاب بتنآرمه اولیه بهترتیب

در مطالعه آزمایشگاهی انجام شده در سال  ،2017که یک
دیوار برشی فوالدی با ستون مرکب با اتصال جزئی1و تیر با مقطع

بهمیزان  10و  2برابر شده است [.]9
در مطالعه آزمایشگاهی انجامشده در سال  2010که برای

کاهشیافته 2در مقیاس بزرگ در دانشگاه آلبرتا برای بررسی رفتار

مقاومسازی سازههای بتنآرمه ،از ورقهای فوالدی و آلومینیومی

سیستم و ارزیابی پارامترهای مؤثر در رفتار لرزهای این سیستم مورد

استفادهشده است ،نتایج نشان داده است که استفاده از هر دو نوع

آزمایش قرار گرفته است .نتایج نشان داده است که تحت بار چرخهای

ورق باعث افزایش قابلمالحظهای در ظرفیت اتالف انرژی سیستم

شبه استاتیکی تا زمان مشاهده خرابی شدید ،نمونهها مشخصات

شده و بدینترتیب افزودن ورقهای فوالدی و آلومینیومی بهدلیل

مطلوبی مانند سختی االستیک ،شکلپذیری و ظرفیت اتالف انرژی

عملکرد مناسب ،روشهای مناسبی برای مقاومسازی و افزایش سختی

باالیی را نشان دادند [.]15
در مطالعه عددی انجام شده در سال  ،2018برای بهسازی قاب

سازههای بتنآرمه موجود میباشند [.]10
در مطالعه آزمایشگاهی که در سال  2011بهمنظور بررسی عملکرد

بتنآرمه با دیوار برشی فوالدی ،چهار روش اتصال پیشنهادی مورد

دیوار برشی فوالدی در قاب بتنآرمه انجامشده و در این تحقیق

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در هر نوع اتصال صلبیت اعضای

سیستمهای قاب بتنآرمه ،دیوار برشی بتنآرمه ،دیوار برشی فوالدی

مرزی نقش مهمی در استفاده بهینه از ظرفیت دیوار برشی فوالدی

متصل شده به قاب بتنآرمه با و بدون بازشو مورد آزمایش قرار گرفته

داشته و استفاده از دیوار برشی فوالدی باعث افزایش چشمگیر ظرفیت

و عملکرد آنها مقایسه شدهاند ،نتایج نشاندهنده شکلپذیری بهتر

و سختی سیستم نسبت به قاب بتنآرمه اولیه شده و بدینترتیب

سیستم قاب بتنآرمه با دیوار برشی فوالدی در مقایسه با سیستم قاب

سیستم قاب بتنآرمه با دیوار برشی فوالدی شکلپذیری و ضریب

بتنآرمه با دیوار برشی بتنآرمه بوده و افزودن دیوار برشی فوالدی به

رفتار بهتری را نسبت به قاب بتنآرمه اولیه نشان داده است [.]16

قاب بتنآرمه باعث افزایش چشمگیر ظرفیت ،سختی و ظرفیت اتالف

در سازههایی که سیستم باربر جانبی آنها دیوار برشی فوالدی
میباشد ،نیروی میدان کششی ورق فوالدی پرکننده باعث تشکیل

انرژی سیستم شده است [.]11
در مطالعه آزمایشگاهی انجام شده در سال  ،2012که برای بهبود

ترکهای قائم در بتن میشود که باعث شکست ناگهانی ستون

عملکرد قاب بتنآرمه از دیوار برشی خارجی استفاده شده است ،نتایج

میشود .برای جلوگیری از هر خرابی ناشی از ترک و نیروی اضافی

نشاندهنده عملکرد مطلوب دیوار برشی خارجی در افزایش ظرفیت

ناشی از نیروی میدان کششی ،میتوان از ورق فوالدی پرکننده که

و سختی سیستم بوده است [.]12

به صورت جزئی به ستون متصل شده است ،استفاده کرد .اتصال

در مطالعه آزمایشگاهی که در سال  2015برای مقاومسازی قاب

جزئی توسط چوی و پارک برای قاب خمشی فوالدی دارای دیوار

بتنآرمه با دیوار برشی فوالدی انجام گرفته و در این مطالعه برای

برشی فوالدی مورد بررسی قرار گرفته است [ .]17با عدم اتصال ورق

اتصال دیوار برشی فوالدی به قاب بتنآرمه از بولت استفاده شده است،
نتایج نشان داده است که مقاومسازی قاب بتنآرمه با دیوار برشی
فوالدی باعث افزایش ظرفیت باربری قاب بتنآرمه به میزان  5-4برابر
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(د) جزئیات اتصال

انتهایی دیوار برشی فوالدی به ستون ،ممان خمشی و نیروی برشی

شدهاند ،به قاب بتنآرمه متصل گردید.هدف از مطالعه پارامتریک،

منتقلشونده به ستون کاهش پیدا کرده و تشکیل ترکهای قائم بتن

بررسی اتصال جزئی ورق فوالدی پرکننده بر عملکرد دیوار برشی

بهبود مییابد .با این حال در اتصال تیر  -ستون برای بهبود خرابی

فوالدی در قاب بتنآرمه میباشد که برای اینمنظور ،اتصال کامل

اتصال تیر-ستون ،میتوان ستونها را به ورق فوالدی متصل کرد.

ورقهای فوالدی پرکننده به ستونها با اتصال جزئی با سه طول

زمانی که از اتصال جزئی استفاده میشود ،سطح موثر میدان کششی

مختلف مقایسه شدند .الزم به ذکر است که این مسئله برای سه

کاهش مییابد و بنابراین نیروی میدان کششی ورق فوالدی کاهش

ضخامت مختلف برای ورق فوالدی پرکننده انجام شد .عملکرد هر

مییابد .اگرچه چوی و پارک [ ]17عملکرد سازه فوالدی دارای دیوار

نوع اتصال در بهبود ظرفیت ،سختی ،شکلپذیری و ضریب رفتار قاب

های برشی فوالدی با اتصال جزئی را مطالعه کردهاند ،مطالعه برای

بتنآرمه اولیه موردبررسی قرار گرفت.

بررسی تاثیر اتصاالت جزئی بر روی قاب بتنآرمه با ورق فوالدی پر
کننده مورد نیاز است.
در این مقاله برای اتصال دیوار برشی فوالدی به قاب بتنآرمه دو

 -2مدلسازی اجزای محدود
 -1-2صحتسنجی نمونه آزمایشگاهی

روش اتصال با تحلیل عددی اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفت.

نمونه آزمایشگاهی انتخابی برای صحتسنجی با نرمافزار اجزای

دیوار برشی فوالدی ،در اتصال اول بهوسیله گلمیخها که در تیرها و

محدود آباکوس ،نمونه  SPIW1مطالعه آزمایشگاهی چوی و پارک

ستونها جایگذاری شدهاند و در اتصال دوم به وسیله خاموتهای

[ ]11میباشد .نمونهی موردبررسی قاب بتنآرم ه یک دهانه سهطبقه

اتصال که در میان خاموتهای اصلی تیرها و ستونها جایگذاری

با دیوار برشی فوالدی نازک با مقیاس یکسوم است .در شکل-1الف
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ابعاد هندسی و جزئیات آرماتورها و در شکل -1ب و ج بهترتیب مقطع

مطابق شکل -1د برای اتصال ورق فوالدی پرکننده به قاب

ستون و تیر نشان داده شده است .ابعاد مقطع ستون ،تیر (طبقه اول و

بتنآرمه از دو ردیف گلمیخ بهطول  150میلیمتر در فواصل 100

دوم) و تیر فوقانی بهترتیب 300 × 200 ، 300 × 300و300 × 400

میلیمتر در تیرها و ستونها استفاده شده است .ورق پرکننده با اتصال

میلیمترمربع میباشد .برای اطمینان از مود تغییرشکل تحت برش،

جوشی بهوسیله تسمه به ضخامت  6میلیمتر و عرض  50میلیمتر به

ستونها در قاب دارای دیوار برشی فوالدی ،بهگونهای طراحیشدهاند

ورق انتهایی به ضخامت  12میلیمتر و عرض  100میلیمتر متصل

که دارای مقاومت کافی در برابر میدان نیروی کششی ناشی از ورق

شده است.

فوالدی پرکننده باشند .طبق تحقیقات پارک و همکاران [ ]17میدان

مطابق شکل -2الف بارگذاری در نمونه آزمایشگاهی بهصورت

نیروی کششی بهطور یکنواخت در طول ستون و ثابت در دو انتها

کنترل تغییر مکان در تیر فوقانی اعمال شده است .در شکل -2ب

فرض شده است .در طراحی قاب پیرامونی ،نیروی محوری ) ،( Pu

شرایط مرزی مدل اجزای محدود نشان داده شده است .همانطور

لنگر خمشی )  ( M uو نیروی برشی )  ( Vuوارد بر ستون بهطور

که مشاهده میشود ،مانند نمونه آزمایشگاهی فونداسیون بهصورت

تقریبی با روابط  1تا  3محاسبه شده است [.]11

گیردار در نظر گرفته شده است .برای تحلیل نمونه اجزای محدود،

()1

Pu = ns hs Fy t sin α cos α

()2

1
Ry Fy ths2 sin 2 α
12

()3

= Mu

1
Ry Fy ths sin 2 α
2

= Vu

که  nتعداد طبقات hs ،ارتفاع طبقات Ry ،ضریب افزایش مقاومت
برای دیوار برشی فوالدی Fy ،و  tتنش تسلیم طراحی و ضخامت ورق
فوالدی پرکننده α ،زاویه انحراف میدان کششی (  αبرای طراحی
اولیه  °45فرض شده است).
1502

تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام گرفت و تغییرمکانی برابر با بیشترین
تغییرمکان هدف واردشده به نمونه آزمایشگاهی به مدل وارد شد.
در این تحقیق برای مدلسازی ورق فوالدی پرکننده از المان
پوستهای چهار گرهای با انتگرالگیری کاهشیافته  ،برای گلمیخها
1

و آرماتورها از المان دوگرهای خرپایی 2و برای قاب بتنی و ورقهای
اتصال از المان سهبعدی هشت گرهای با انتگرالگیری کاهشیافته ،
3

استفاده گردید.
مشخصات مصالح بتن و فوالد نمونه آزمایشگاهی در جدول 1
S4R
T3D2
C3D8R

1
2
3
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فوالدی
جدول
مصالح فوالدی
مشخصات مصالح
جدول .1.1مشخصات
Table
1.
Material
properties
steel
Table 1. Material properties ofofsteel
تنش نهایی
)(MPa
590

تنش تسلیم
)(MPa
443

25

590

471

16

590
590
370
590
360
360

440

مشخصات
22

430

10

486

240

13

240

12

302

2

486

50

فاصله )(mm

3/7

قطر
)(mm

درصد آرماتور )(%

794

مساحت ) (mm

60

فاصله )(mm

2

1/3

10

240

3336

مساحت )(mm2

6

درصد آرماتور )(%

نام عضو
آرماتور طولی

ستون

آرماتور عرضی
آرماتور طولی

تیر

آرماتور عرضی

ورق فوالدی اتصاالت
ورق فوالدی اتصاالت

ضخامت
)(mm

ورق فوالدی پرکننده

جدول  .2مشخصات پیشنهادی استفادهشده برای مدل پالستیک آسیبدیدهی بتن
بتن
دیدهی
 parametersپالستیک آسی
استفادهشده برای مدل
پیشنهادی
مشخصات
جدول .2
Table
Suggestedب2.
for CDP
model
of concrete
Table 2. Suggested parameters for CDP model of concrete

Viscosity Parameter

0/001

K

0/ 67

fb0/fc0

1/16

(الف)

Eccentricity

0/1

Dilation angle

36

(ب)

محوری]18
محوری [
فشارتک
(ب)فشار
محوری(،ب)
تکمحوری،
کششتک
(الف)کشش
تحت (الف)
تنش-کرنش بتن تحت
منحنی تنش-کرنش
[]18
تک
شکل.3.3منحنی
شکل
Figure
3. Stress–strain
curves
of concrete
under
uniaxial
tension
and
(b)uniaxialcompression
compression
Fig.
3. Stress–strain
curves
of concrete
under
)(a)(a
uniaxial
tension
and
(b)uniaxial

ارائه شده است .مدول االستیسیته بتن و فوالد بهترتیب 24000

استفاد ه شد .مشخصات پیشنهادی استفادهشده برای مدل پالستیک

و  206000مگاپاسکال و ضریب پواسون بهترتیب  0/15و  0/3و

آسیبدیدهی بتن در جدول  2ارائه شده است.

مقاومت فشاری بتن  26/4مگاپاسکال میباشد .برای مدلسازی رفتار

بر اساس نرمافزار آباکوس برای منحنی کششی و فشاری بتن،

فوالد در مدل اجزای محدود از نمودار دوخطی تنش-کرنش با درصد

نیاز به تعریف رفتار االستیک ،پالستیک و خرابی بتن میباشد .مطابق

سختشوندگی  1درصد استفاده شد.

شکل  E0 ،3سختی االستیک اولیه εtpl ،و  εcplبهترتیب کرنش

برای مدلسازی رفتار بتن از مدل پالستیک آسیبدیدهی بتن
Cconcrete damaged plasticity

1

پالستیک کششی و فشاری معادل dt ،و  d cبهترتیب خرابی کششی

1

و فشاری میباشد σ c 0 .و  σ cuبهترتیب تنش تسلیم فشاری اولیه و
1503
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2.00
1.50
1.00

)Tensile stress (MPa

2.50

25
20
15

10
5

0.50
0.0005
0.001
Cracking strain

0

0.00

0.002

0.003

0.001

0

)Compression stress (MPa

3.00

30

0

Crushing strain
(ب)

(الف)

فشاری
(ب)رفتار
کششی(،ب)
رفتارکششی،
(الف)رفتار
ده (الف)
دیده
آسییب
[]19]19
فشاری [
رفتار
بدی
پالستیک آس
مدلپالستیک
بتندردرمدل
رفتاربتن
شکل.4.4رفتار
شکل

Fig.
Behaviorofofconcrete
concrete in
)(b)(b
compression
behavior
Figure
4. 4.
Behavior
in CDP
CDPmodel,
)model,(a
(a)tension
tensionbehavior,
behavior,
compression
behavior

شکل  .5صحتسنجی نمون ه آزمایشگاهی

نمونه
 .5specimenصحتسنجی
شکل
آزمایشگاهیFig. 5.
Verification
of experimental

Figure 5. Verification of experimental specimen

تنش فشاری نهایی میباشد .رابطه تنش-کرنش تحت کشش و فشار

در شکل  ،4مقایسه منحنی بار-درصد دریفت نمونه آزمایشگاهی

تک محوره مطابق شکل  3و رابطه  4و  5محاسبه میشود [.]18

و مدل اجزای محدود نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

منحنی تنش-کرنش استفادهشده برای بتن در کشش و فشار در شکل

میشود ،هر دو منحنی چرخهای و پوش آور مدل اجزای محدود

 4ارائه شده است.

انطباق خوبی را با نمونه آزمایشگاهی نشان داده است .هر دو منحنی

()4

= σt
) (1 − dt ) E0 (ε t − εtpl

()5

= σc
) (1 − d c ) E0 (ε c − εcpl

1504

چرخهای و پوش آور در ناحیه خطی کام ً
ال بر منحنی نمونه آزمایشگاهی
منطبق هستند .نسبت مقاومت حداکثر نمونه اجزای محدود به نمونه
آزمایشگاهی  1/05یعنی دارای اختالف  % 5میباشد .در شکل -5الف
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

دیوار
پالستیک حداکثر
کرنش
خرابیبتن،
(ج)فشاری
خرابی
کششی بتن
خرابی
آزمایشگاهی( ،ب)
تغییر نمونه
تغییر شکل
آزمایشگاهی در
شکل .6
پالستیک
بتن ،کرنش
فشاری
(ج) بتن
کششی
(ب) خرابی
آزمایشگاهی،
شکل نمونه
(الف) (الف)
نهایی:نهایی:
مکانمکان
تغییرتغییر
آزمایشگاهی در
نمونهنمونه
شکل .6
برشی فوالدی

حداکثر دیوار برشی فوالدی

Fig. 6. Experimental specimen in ultimate displacement: (a) deformation of experimental specimen, (b) damage of concrete in tension,
(c) damage
of concrete
in compression,
(d) maximum
plastic strain
of steel plate shear
wall (b) damage of
Figure 6. Experimental
specimen
in ultimate
displacement:
(a) deformation
of experimental
specimen,

concrete in tension, (c) damage of concrete in compression, (d) maximum plastic strain of steel plate shear wall

متر)
(میللیی
ی (می
هایموردبررس
نمونههای
مشخصاتنمونه
مشخصات
جدول .3
متر)
موردبررسی
جدول .3
Table
3.
Characteristics
of
investigated
models
)(mm
)Table 3. Characteristics of investigated models (mm

نوع اتصال
گلمیخ
خاموت اضافه

ضخامت ورق دیوار
برشی
t= 1.5
t= 2.0
t= 2.5
t= 1.5
t= 2.0
t= 2.5

عالمت اختصاری انواع مختلف اتصال

اتصال در تمام ارتفاع
ستون
Stud-U-1.5
Stud-U-2.0
Stud-U-2.5
Stir-U-1.5
Stir-U-2.0
Stir-U-2.5

اتصال در 100
میلیمتر از دو انتهای
ستون
Stud-100-1.5
Stud-100-2.0
Stud-100-2.5
Stir-100-1.5
Stir-100-2.0
Stir-100-2.5

اتصال در 200
میلیمتر از دو انتهای
ستون
Stud-200-1.5
Stud-200-2.0
Stud-200-2.5
Stir-200-1.5
Stir-200-2.0
Stir-200-2.5

اتصال در 300
میلیمتر از دو انتهای
ستون
Stud-300-1.5
Stud-300-2.0
Stud-300-2.5
Stir-300-1.5
Stir-300-2.0
Stir-300-2.5

تا ج بهترتیب تغییر شکل نهایی نمونه آزمایشگاهی و خرابی کششی و

بتنآرمه از دو روش اتصال مختلف استفاده شده است .هر دو روش

فشاری بتن در مدل اجزای محدود مقایسه شده است .مقایسه نواحی

اتصال برای سازههای نوساخت کاربرد دارد .پارامترهای موردبررسی

آسیبدیده بتن در مدل اجزای محدود و نمونه آزمایشگاهی تطابق

در مطالعه پارامتریک در هر دو نوع اتصال ،ضخامت ورق فوالدی

خوبی را نشان میدهد .شکل -5د کرنش پالستیک ورق فوالدی

پرکننده و طول اتصال دیوار برشی فوالدی به ستون قاب بتنآرمه

پرکننده در تغییرمکان نهایی را نشان میدهد همانطور که مشاهده

میباشد .برای بررسی پارامتر ضخامت ورق فوالدی پرکننده ،نمونهها

میشود ،مانند نمونه آزمایشگاهی ،در مدل اجزای محدود نیز ورق

با ورق فوالدی با سه ضخامت  1/5و  2و  2/5میلیمتر و برای بررسی

فوالدی پرکننده در هر سهطبقه بهطور کامل تسلیم شده است.

پارامتر طول اتصال دیوار برشی فوالدی به ستون ،نمونهها یکبار با
اتصال کامل و سپس با اتصال در طول  200 ،100و  300میلیمتر

 -2-2مدلسازی نمونهها با اتصاالت پیشنهادی و مطالعه پارامتریک

در دو انتهای ستون مدلسازی شدند .علت انتخاب حداقل ضخامت

در این مقاله برای بررسی عملکرد دیوار برشی فوالدی در قاب

 1/5میلیمتر برای ورق فوالدی پرکننده ،رابطه ارائهشده در FEMA
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل  .7اتصال گلمیخ ) (Studبا جایگذاری گلمیخ در کل طول ستون )( :(Stud-t-Uالف) نمای دوبعدی (ب) نمای سهبعدی (ج) نحوه اتصال

شکل  .7اتصال گلمیخ ( )Studبا جایگذاری گلمیخ در کل طول ستون (( :)Stud-t-Uالف) نمای دوبعدی (ب) نمای سهبعدی (ج) نحوه اتصال گلمیخ به ورق انتهایی
انتهایی (میلیمتر)
گلمیخ به ورق
(میلیمتر)

7. Stud connection
placing
oflength
studs of
incolumn
total length
of column
)(Stud-t-U
(mm):
(a) 2D
)view, (b
3D conFig. 7.Figure
Stud connection
with placingwith
of studs
in total
)(Stud-t-U
)(mm): (a
)2D view, (b
3D view,
(c) details
of studs
view, (c) details nection
of studstoconnection
)the end plate (mm
)the end plateto(mm

(الف) Stud-t-100

(ب) Stud-t-200

(ج) Stud-t-300

ستون ستون
انتهایانتهای
دو از دو
متریازمتر
ییل
 300م
(ج)(ج)
200200
(ب)
گللمیخ
میخ()Studبا باقرارگیری
خ )(Stud
اتصال گل
نمای.8سه
 300میل
(100ب)
(الف)100
طول(الف)
میخ در طول
قرارگیری گ
اتصالمگیل
یبعدی
بعدسه
نمای
شکل .8شکل

Fig.8.
8. 3D view
connection
withwith
placing
of studs
at length
of (a) 100,
(b) 200,
mm
column
Figure
viewofofStud
Stud
connection
placing
of studs
at length
)of (a
)100,(c
(b)300
200,
(c)from
300ends
mmoffrom
ends of

column

( ]20[ 450رابطه  )6برای کنترل الغری دیوار برشی فوالدی میباشد.

در این نوع اتصال ،نمونهها با قرار دادن گلمیخها در طول 200 ،300

در جدول  3مشخصات تمامی نمونههای موردبررسی ارائه شده است.

و  100میلیمتر (  0/2 ،0/3و  0/1ارتفاع آزاد ستون) از دو انتهای

()6

)min( L, h
E
≤ 25
tw
Fy

 -1-2-2اتصال گلمیخ ()Stud

ستون ،مدلسازی شدند (شکل  .)8برای نامگذاری نمونههای دارای
اتصال گلمیخ از عبارت  Stud-t-Lاستفاده شد .که مفهوم عبارتها
از سمت چپ به راست بهترتیب وجود گلمیخ در تیرها و ستونها،
حرف  tضخامت ورق فوالدی پرکننده و  Lطولی از دو انتهای ستون

در شکل  7جزئیات اتصال گلمیخ که اتصال مورداستفاده در

که در آن گلمیخ قرار داده شده به میلیمتر میباشد .الزم به ذکر

نمونه آزمایشگاهی میباشد ،نشان داده است .در نمونه آزمایشگاهی

است که در نمونهای که در آن گلمیخها بهطور یکنواخت در تمام

گلمیخها بهصورت سراسری در تیرها و ستونها جایگذاری شدهاند.

طول ستون قرار دارد از حرف  Uدر این قسمت استفاده شده است.
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فوالدیبه
قاباتصال
خاموت
اتصال
اتصالنحوه
ی (ج)
سهبعد
دوبعدی
(الف) نمای
ستونستون
طولطول
در کل
خاموت
جایگذاری
شکل .9
شکل
اتصال به
خاموت
نحوه
نمای (ج)
(ب)هبعدی
نمای س
دوبعدی (ب)
):(Stir-t-Uنمای
(( :)Stir-t-Uالف)
اتصالکل
اتصال در
خاموت
)(Stirباباجایگذاری
اتصال ()Stir
 .9اتصال
داخلی (میلیمتر)
(میلیمتر)
قاب فوالدی داخلی

Fig. 9. Stir connection with placing of studs in total length of column (Stir-t-U) (mm): (a) 2D view, (b) 3D view, (c) details of connection
Figure 9. Stir connection with placing of
)studs in total length of column (Stir-t-U) (mm): (a) 2D view, (b) 3D view, (c
)of stirrups to internal steel plate frame (mm

)details of connection of stirrups to internal steel plate frame (mm

(الف) Stir-t-100

(ب) Stir-t-200

(ج) Stir-t-300

متری
(ب)200
(100ب)
(الف)100
طول (الف)
قرارگیری
( )Stirبا
اضافهاضافه
خاموتخاموت
دوبعدی اتصال
نمای .10
شکل  .10شکل
ستونستون
انتهایانتهای
مترازیدواز دو
میلمییلی
300300
(200ج)(ج)
درطول
اتصالدر
خاموتاتصال
خاموت
قرارگیری
) (Stirبا
نمایی اتصال
دوبعد

Fig. 10. 2D
of Stirofconnection
with placing
stirrupof
connection
)at length of (a
100, (b)of
)200(a
and
)(c) (b
300 200
mm and
)from(c
ends
of mm
column
Figure
10.view
2D view
Stir connection
withof
placing
stirrup connection
at length
100,
300
from

ends of column

تعداد نمونههای دارای اتصال گلمیخ 12 ،عدد میباشد.

فوالدی بهوسیله قاب نبشی با مقطع  50×50×6میلیمترمکعب به
سیستم متصل میشود .خاموتهای اتصال در میان خاموتهای اصلی

 -2-2-2اتصال خاموت اضافه ()Stir

تیر و ستون جایگذاری شدهاند .مشابه نمونههای اتصال گلمیخ ،در

در شکل  9جزئیات اتصال خاموت اضافه نشان داد ه شده است .در

این اتصال نیز ،پارامتر موردبررسی ،طول اتصال دیوار برشی فوالدی در

این اتصال در قسمت داخلی قاب بتنآرمه یک قاب با ورق فوالدی با

ستونها میباشد (شکل  .)10برای نامگذاری نمونههای دارای اتصال

ضخامت و عرض بهترتیب  12و  300میلیمتر قرار دارد و دیوار برشی

خاموت اضافه نیز از عبارت  Stir-t-Lاستفادهشده که حرف اول از
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(الف)

(ب)

اتصال
(الف)
انتهایی
ورق
اتصال
های
خاموت
میخها
هایگل
پرکننده،
اتصال ورق
شکل .11شکل
(میلیمتر)
جزئیات اضافه
اتصال خاموت
جزئیات
میخ( ،ب)
به گل
اتصال
جزئیات
(الف)
ورقوانتهایی
اتصال به
فوالدی و خاموت
پرکننده ،گلمیخها
جزئیاتفوالدی
جزئیات.11اتصال ورق

متر) Fig. 11. Connection details of steel infill
plate,
اضافهstuds,
connetion
stirrup
جزئیات to
(ب)end plate
(a) details
of stud connection, (b) ) details of stirrup
(میلی
خاموت
اتصال
گلمیخ،
)connection (mm

)Figure 11. Connection details of steel infill plate, studs, connetion stirrup to end plate (a
)details of stud connection, (b) ) details of stirrup connection (mm

سمت چپ به معنی استفاده از اتصال خاموت اضافه و سایر حروف

در ستون بهصورت سراسری و همچنین در طولهای  300و 200

مانند اتصال قبل است .تعداد نمونههای دارای اتصال خاموت اضافه،

میلیمتر (اتصال در طول  0/3و  0/2ارتفاع آزاد ستون) از دو انتهای

 12عدد میباشد .در شکل  11جزئیات اتصال ورق فوالدی پرکننده،

ستون ،منحنیها تقریباً بر رویهم منطبق هستند.

گلمیخها و خاموتهای اتصال به ورق انتهایی در هر دو نوع اتصال

شکل  13مقایسه ظرفیت باربری حداکثر نمونههای اتصال گلمیخ

نشان داده شده است .الزمبهذکر است که بخش موردبررسی اتصال با

را نشان میدهد .در جدول  4مقادیر درصد کاهش ظرفیت باربری

خطچین روی شکل کلی اتصال مشخص شده است.

حداکثر برای نمونهها با اتصال جزئی نسبت به حالت قرارگیری
سراسری گلمیخها ارائه شده است .نتایج نشاندهنده این است که

 -3تفسیر نتایج

در تمامی ضخامتهای دیوار برشی فوالدی ،برای حالت قرارگیری

 -1-3منحنی بار-تغییرمکان

گلمیخها در طول  300و  200میلیمتری ،اختالف ناچیزی با نتایج

 -1-1-3اتصال گلمیخ ()Stud

حالت قرارگیری گلمیخها بهصورت سراسری در کل طول ستون

در شکل  12مقایسه منحنی بار-تغییر مکان نمونههای اتصال

وجود دارد .پس بهجای اتصال سراسری ورق پرکننده ،با اتصال در

گلمیخ نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود ،در هر

طولهای  0/3و  0/2طول آزاد ستون از دو انتهای ستون ،میتوان به

سه ضخامت ورق فوالدی پرکننده ،در صورت استفاده از گلمیخها

نتایج مشابه اتصال سراسری دست یافت.
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Fig. 12. Comparison of load-displacement of stud connection
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Fig. 13. Comparison of maximum load carrying capacity of stud connection
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جدول  .4مقادیر درصد کاهش ظرفیت باربری حداکثر برای نمونهها با اتصال جزئی نسبت به حالت قرارگیری سراسری گلمیخها
جدول  .4مقادیر درصد کاهش ظرفیت باربری حداکثر برای نمونهها با اتصال جزئی نسبت به حالت قرارگیری سراسری گلمیخها
Table
4.
Reduce
load
carrying
capacity
percentage
forpartial
specimens
with partial
stud connection
inconnecTable 4. Reduce maximummaximum
load carrying
capacity
percentage
for specimens
with
stud connection
in comparison
with stud
comparison withtion
stud
connection
in
total
column
height
in total column height
طول قرارگیری گلمیخها از دو انتهای ستون
(میلیمتر)

300

ضخامت دیوار برشی فوالدی(میلیمتر)

2/5

درصد کاهش ظرفیت باربری حداکثر ()%

0/83

0/81

2/46

11/03

1200

1200

1000

1000

)Load (kN

800
Experimental
Stir-2-U
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Stir-2-200
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200
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100
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2/88

3/04

6/76
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0

2
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0

150

600
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100
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(الف)
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Stir-1.5-100
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1/5

1/5

2

1400

800

150

2

200
2/5

100

0

0

(ب)
1400
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Stir-2.5-100
150

)Load (kN

800

400
200

50
100
)Displacement (mm

0

0

(ج)

)(Stir
اضافه
خاموت
هایاتصال
های
مکاننمونه
بار-تغییرمکان
های بار-تغییر
مقایسه منحنیهای
شکل 14
()Stir
اضافه
خاموت
اتصال
نمونه
(ادامه).مقایسه
(14ادامه).
شکل
Figure
Comparison
of load-displacementofofStir
Stirconnection
connection
Fig.
14. 14.
Comparison
of load-displacement

 -2-1-3اتصال خاموت اضافه ()Stir

طولهای  300و  200میلیمتر ( 0/3و  0/2ارتفاع آزاد ستون) از دو

در شکل 14مقایسه منحنی بار-تغییر مکان نمونههای اتصال

انتهای ستون منحنیها تقریباً بر رویهم منطبق هستند.

خاموت اضافه نشان داده شده است .مشابه اتصال گلمیخ ،در این

شکل  15مقایسه ظرفیت باربری حداکثر نمونههای اتصال خاموت

اتصال نیز در هر سه ضخامت ورق فوالدی پرکننده ،در صورت استفاده

اضافه ) (Stirرا نشان میدهد .در جدول  5مقادیر درصد کاهش

از خاموتهای اتصال در ستون بهصورت سراسری و همچنین در

ظرفیت باربری حداکثر برای نمونه ها با اتصال جزئی نسبت به حالت
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شکل  .15مقایسه ظرفیت باربری حداکثر نمونههای اتصال خاموت اضافه()Stir

Fig. 15. Comparison of maximum load carrying capacity of Stir connection

شکل  .15مقایسه ظرفیت باربری حداکثر نمونههای اتصال خاموت اضافه )(Stir

قرارگیریFigure
15. Comparison
of maximum
carrying
capacity
Stir connection
سراسری خاموتهای اتصال
نسبت به حالت
 loadاتصال جزئی
نمونهها با
حداکثر برای
ofباربری
ظرفیت
جدول  .5مقادیر درصد کاهش
اتصال
خاموتهای
قرارگیری سراسری
نسبت به حالت
اتصال جزئی
برای نمونهها با
ظرفیت باربری
درصد
 .5connectionمقادیر
جدول
Table 5.
Reduce
maximum
load carrying
capacity
percentage
حداکثرfor
specimens
کاهشwith
partial
stirrup
Table 5. Reduce maximum load carrying
capacity percentage
for specimens
with partial
stirrupheight
connection in comparison with full stirin comparison
with full stirrup
connection
in column
rup connection in column height

طول قرارگیری خاموتهای اتصال از دو انتهای
ستون (میلیمتر)
ضخامت دیوار برشی فوالدی(میلیمتر)

درصد کاهش ظرفیت باربری حداکثر ()%

300
2/5

1/92

2

1/91

200
1/5

1/63

2/5

5/11

2

4/78

100
1/5

4/46

2/5

9/33

2

8/54

1/5

8/45

قرارگیری سراسری خاموت های اتصال ارائه شده است .نتایج نشان

در نمونههای اتصال خاموت اضافه ) ،(Stirمقادیر درصد تغییرات

می دهد که در تمامی ضخامتهای دیوار برشی فوالدی ،برای حالت

ظرفیت باربری حداکثر برای نمونههای دارای دیوار برشی فوالدی

قرارگیری خاموتهای اتصال در طول  300و  200میلیمتر از دو

به ضخامت  2/5و  1/5میلیمتر نسبت به نمونه دارای دیوار برشی

انتهای ستون ،اختالف ناچیزی با نتایج حالت قرارگیری خاموتهای

فوالدی به ضخامت  2میلیمتر ،بهترتیب  11/63درصد افزایش و

اتصال بهصورت سراسری در طول ستون وجود دارد .این نتایج نشان

 12/73درصد کاهش را نشان داد.

میدهد که نیازی به قرار دادن گلمیخ و خاموت اتصال در ناحیه

در نمونههای اتصال گلمیخ ) ،(Studمقادیر درصد تغییرات

میانی ستون نبوده و میتوان فقط در طولی معادل  0/3یا  0/2ارتفاع

ظرفیت باربری حداکثر برای نمونههای دارای دیوار برشی فوالدی

آزاد ستون در دو انتهای ستون قرار داد.

به ضخامت  2/5و  1/5میلیمتر نسبت به نمونه دارای دیوار برشی

شکل -16الف مقایسه ظرفیت باربری حداکثر نمونههای اتصال
خاموت اضافه ) (Stirو اتصال گلمیخ ) (Studکه دارای اتصال

فوالدی به ضخامت  2میلیمتر ،بهترتیب  13/82درصد افزایش و
 14/76درصد کاهش را نشان داد.

سراسری خاموت اتصال و گلمیخ در طول ستون هستد ،در هر سه
ضخامت دیوار برشی فوالدی را نشان میدهد.

در شکل -16ب مقادیر ظرفیت باربری حداکثر نمونهها در
ضخامتهای  2 ،1/5و  2/5میلیمتر برای نمونههای اتصاالت گلمیخ
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(مگاپاسکال)
میخ()Stud
اتصالگل
ی اتصال
های
فوالدی نمون
دیوار
مایسز
فونفون
تنشتنش
شکل .17
(مگاپاسکال)
)(Stud
گلمیخ
نمونههها
برشیفوالدی
برشی
دیوار
مایسز
شکل .17

Thevon
vonMises
Mises stress
stress ininSPSW
of of
specimens
withwith
Stud Stud
connection
)(MPa) (MPa
FigureFig.
17.17.
The
SPSW
specimens
connection

) (Studو اتصال خاموت اضافه ) (Stirکه در آنها گلمیخها و

 -2-3مکانیسم شکست

خاموتهای اتصال بهصورت سراسری در کل طول ستون قرارگرفتهاند،

 -1-2-3اتصال گلمیخ()Stud

ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در هر دو اتصال ،با

در شکل  17تنش فونمایسز دیوار برشی فوالدی نمونههای

افزایش ضخامت دیوار برشی فوالدی به میزان  0/5میلیمتر روند

اتصال گلمیخ نشان دادهشده است .با توجه به مشاهده رفتار

تغییرات ظرفیت باربری حداکثر بهصورت خطی بوده و شیب هر دو

مشابه برای ضخامتهای مختلف ورق فوالدی پرکننده ،فقط نتایج

خط تقریباً یکسان میباشد.

نمونههای دارای ورق پرکننده به ضخامت  2میلیمتر ارائه شده
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خ ()Stud
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18.18.
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است .همانطور که مشاهده میشود ،در نمونههایی که در آنها

رفتار مشابهی را نشان دادند .با توجه به اینکه تنش تسلیم ورقهای

گلمیخها بهصورت سراسری در کل طول ستون قرارگرفتهاند (شکل

اتصال  240مگاپاسکال میباشد ،نواحی تسلیم شده بهخوبی نشان

-17الف) ،توزیع یکنواخت تسلیمشدگی دیوار برشی فوالدی مشاهده

داده شده است .با کاهش تعداد ردیفهای گلمیخ روی ستون،

گردید .در نمونههایی که گلمیخها فقط در طولی از دو انتهای

نیروی کمتری به ستونهای بتنآرمه منتقل میشود ،بنابراین نیروی

ستون جایگذاری شدهاند (نمونه ها با اتصال جزئی) ،با کاهش طول

دیوار برشی فوالدی ،به ورقهای انتهایی وارد میشود .همانطور که

قرارگیری گلمیخها بر روی ستون ،توزیع تسلیمشدگی کاهشیافته

مشاهده میشود ،در نمونههایی که در آنها گلمیخها در طول 200

و از ظرفیت دیوار برشی فوالدی بهخوبی استفاده نشده است که علت

و  100میلیمتر از دو انتهای ستون قرارگرفتهاند ،نواحی تسلیمشده

این مسئله کاهش اتصال ورق پرکننده به ستون و به دنبال آن کاهش

ورقهای اتصال بیشتر است.

مقدار میدان کششی دیوار برشی فوالدی میباشد .نتایج نمونهها برای
هر سه ضخامت ورق پرکننده نشان داد که نواحی تسلیمشده دیوار

 -2-2-3اتصال خاموت اضافه ()Stir

برشی فوالدی در نمونههایی که در آنها ،گلمیخها در طول 300

در شکل  19تنش فونمایسز دیوار برشی فوالدی نمونههای اتصال

میلیمتری از دو انتهای ستون قرارگرفتهاند ،تقریباً یکنواخت بوده

خاموت اضافه ( )Stirنشان دادهشده است .با توجه به مشاهده رفتار

و مشابه نمونههای دارای گلمیخ در کل طول ستون میباشد .این

مشابه برای ضخامتهای مختلف ورق پرکننده ،فقط نتایج نمونههای

مسئله با توجه به نتایج منحنیهای بارافزون نمونهها قابلتوجیه است

دارای ورق پرکننده به ضخامت  2میلیمتر ارائه شده است .در

(شکلهای  12و .)14

نمونههایی که در آنها خاموتهای اتصال بهصورت سراسری روی

شکل  18تنش فونمایسز اتصاالت نمونههای دارای اتصال

ستون یا در طول  300میلیمتر از دو انتهای ستون قرار دارند ،توزیع

گلمیخ ( )Studرا نشان میدهد .با توجه به مشاهده رفتار مشابه

تسلیمشدگی در ارتفاع دیوار برشی فوالدی یکنواخت است و حذف

برای ضخامتهای مختلف ورق پرکننده ،فقط نتایج نمونههای دارای

تعدادی از خاموتهای اتصال در ناحیه میانی ستون ،تغییری در رفتار

ورق پرکننده به ضخامت  2/5میلیمتر ارائه شد .مشابه دیوار برشی

دیوار برشی ایجاد نکرده است .در نمونههایی که در آنها خاموتهای

فوالدی ،اتصاالت نیز در ضخامتهای مختلف دیوار برشی فوالدی

اتصال در طولهای  200و  100میلیمتر از دو انتهای ستون ،قرار
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اتصال خاموت
های اتصال
فوالدی نمون
برشی
دیوار
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)The von Mises stress in SPSW of specimens with Stir connection (MPa
FigureFig.
19.19.
The
)von Mises stress in SPSW of specimens with Stir connection (MPa

(الف) Stir-1.5-U

(ج) Stir-1.5-200

(ب) Stir-1.5-300

شکل  .20تنش فونمایسز اتصاالت نمونههای اتصال خاموت اضافه (( )Stirمگاپاسکال)

شکل  .20تنش فونمایسز اتصاالت نمونههای اتصال خاموت اضافه )( (Stirمگاپاسکال)

(د) Stir-1.5-100

)Fig. 20. The von Mises stress in connections of specimens with Stir connection (MPa

)Figure 20. The von Mises stress in connections of specimens with Stir connection (MPa

دارند ،با حذف شدن خاموتهای اتصال ،نواحی تسلیمشده دیوار

میباشد ،نواحی تسلیمشده بهخوبی نشان داده شده است .همانطور

برشی فوالدی کمتر است .این مسئله با توجه به نتایج منحنیهای

که مشاهده میشود ،رفتار اتصاالت مشابه اتصال گلمیخ میباشد و

بارافزون نمونهها قابلتوجیه است (شکلهای  12و .)14

با کاهش تعداد ردیفهای خاموتهای اتصال ،میزان تسلیمشدگی در

در شکل  20تنش فونمایسز اتصاالت نمونههای دارای اتصال

ورقهای اتصال افزایشیافته است.

خاموت اضافه ) ،(Stirنشان داده شده است .با توجه به مشاهده
رفتار مشابه برای ضخامتهای مختلف ورق پرکننده ،فقط نتایج
نمونههای دارای ورق پرکننده به ضخامت  1/5میلیمتر ارائه شده
است .با توجه به اینکه تنش تسلیم ورقهای اتصال  240مگاپاسکال
1514

 -3-3محاسبه ضریب رفتار
برای محاسبهی ضریب رفتار مطابق رابطه  7از روش یوانگ []21
استفاده شده است.
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Fig. 21. Actual response and simplified response

Figure 21. Actual response and simplified response

()7

R = RR Rµ RS

برای محاسبه ضریب کاهش شکلپذیری از رابطه  10استفاده شد.
( )9برای زمانهای تناوب كمتر از  0/03ثانیه

که  RRضریب کاهشی ناشی از نامعینی سازه است که با توجه
به درجات نامعینی باال در دیوارهای برشی فوالدی این مقدار
برابر حداکثر ،یعنی  1در نظر گرفته میشود Rµ .ضریب کاهش

( )10برای زمانهای تناوب بين  0/12و 0/5

ثانيه ≥ 1

RR = 1
µ
Rµ

Rµ = 2 µ − 1 ,

( )11برای زمانهای تناوب بزرگتر از  1/0ثانیه

RR = µ

شکلپذیری و  RSضریب اضافه مقاومت میباشد.
ضریب شکلپذیری سازه با ایدهآل کردن منحنی رفتار کلی
سازه به نمودار دوخطی االستیک-پالستیک کامل (شکل  )21مطابق
رابطهی  8محاسبه میشود:
()8

δ max
δy

مقاومتی که سازه پس از تشکیل اولین مفصل پالستیک )  ( VSتا
مرحل ه مکانیسم )  ( Vyاز خود نشان میدهد ،مقاومت افزون نامیده
شده و با رابطه  12محاسبه میشود.

=µ

()12

که  δ maxتغییر مکان جانبی نسبی حداکثر و  δ yتغییر مکان
جانبی نسبی تسلیم سازه میباشد.
نیومارک 1و هال ]22[ 2برای محاسبه ضریب کاهش شکلپذیری
روابط  9تا  11را پیشنهاد دادند .با توجه به تحلیل فرکانسی انجام
شده برای مدل ها ،زمان تناوب سازه  0/13ثانیه بهدست آمد .بنابراین
Newmark
Hall

1
2

Vy
= RS =Ω0
Vs

در جدول  6مقادیر ضریب رفتار و شکلپذیری نمونهها ارائهشده
است .الزم به ذکر است که بهدلیل نزدیک بودن نتایج نمونهها در
حالتهای قرارگیری گلمیخها و خاموتهای اتصال در طولهای
 200 ،300و  100میلیمتری از دو انتهای ستون ،مقادیر ضریب
رفتار ،شکلپذیری و سختی االستیک فقط برای نمونههایی که دارای
اتصال سراسری در کل طول ستون هستند ،محاسبه گردید.

1515
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Table 6. Behavior factor and ductility of specimens
Table 6. Behavior factor and ductility of specimens

Vy

R

R

0

VS
) ( kN

) ( kN

7/73

3/6

2/14

75

160/92

7/79

4/79

1/63

600

8/01
8/06

4/88

1/64

4/91

1/64

8/14

4/22

8/09

4/22

8/16

4/22

640

1049/84

510

837/64

420

812

1/93

460

1/92

360

1/93


)( Ave



6/99

6/99

12/30

11/96

976/08

887/87

9/40

690/22

(الف)

 max

)( mm

)( mm

209/10

29/90

131/60

11

12/41

131/60

12/53

131/60

9/40

131/60

9/40
9/40

y

131/60
131/60

نمونه
RCF

10/60

Stir-2.5-U
Stir-2-U

10/50
14

Stir-1.5-U
Stud-2.5-U

14
14

Stud-2-U
Stud-1.5-U

(ب)

ستون
سراسری در
اتصال
ها با
رفتارنمونه
ضریب رفتار
پذیری،
شکلشک
(الف) (الف)
مقادیر مقادیر
شکل .22شکل .22
در ستون
سراسری
اتصال
ها با
نمونه
(ب)ضریب
(ب)
پذیلری،

Fig. 22. Comparison of (a) ductility, (b) behavior factor of specimens with uniform connection
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در شکل-22الف مقایسه شکلپذیری نمونهها نشان داده شده

است .متوسط ضریب رفتار برای نمونههای اتصال خاموت اضافه

است .متوسط شکلپذیری برای نمونههای اتصال خاموت اضافه

) (Stirو اتصال گلمیخ ) (Studبهترتیب  8و  8/13بهدست آمد.

) (Stirو اتصال گلمیخ ) (Studبهترتیب  12/30و  9/40بهدست

همانطور که مشاهده میشود در تمامی ضخامتها برای نمونههای

آمد .همانطور که مشاهده میشود نمونههای اتصال خاموت اضافه

ت آمده است .بنابراین
اتصال گلمیخ ضریب رفتار بیشتری بهدس 

) ،(Stirشکلپذیری بیشتری را نسبت به نمونههای دارای اتصال

مقدار متوسط ضریب رفتار برای سیستم قاب بتنآرمه با دیوار برشی

گلمیخ ) (Studنشان دادند .با توجه به جدول  ،4شکلپذیری قاب

فوالدی 8 ،تخمین زده شد .بر اساس جدول  6مقدار متوسط ضریب

بتنآرمه  6/99میباشد ،متوسط شکلپذیری نمونهها بهترتیب 1/76

اضافه مقاومت برای اتصال گلمیخ و اتصال خاموت اضافه بهترتیب

و  1/34برابر قاب بتنآرمه اولیه بهدستآمده است.

 1/92و  1/63بهدست آمده است .باوجود اینکه نمونههای دارای

در شکل -22ب مقایسه ضریب رفتار نمونهها نشان داده شده

1516

اتصال خاموت اضافه شکلپذیری بیشتری نسبت به نمونههای اتصال
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شکل  .23مقایسه سختی االستیک نمونه
نمونههاها
شکل  .23مقایسه سختی االستیک

Fig. 23. Comparison of elastic stiffness of specimens

Figure 23. Comparison of elastic stiffness of specimens

گلمیخ نشان دادند ،نمونههای اتصال خاموت اضافه ضریب رفتار

فوالدی بهوسیله گلمیخها و خاموتهای اتصال به قاب بتنآرمه

کمتری نسبت به اتصال گلمیخ نشان دادند که علت این مسئله

متصل گردید .مطالعه پارامتریک بر روی ضخامت دیوار برشی فوالدی

ضریب اضافه مقاومت است که مقدار آن برای نمونههای اتصال

( 2 ،1/5و  2/5میلیمتر) و طول اتصال دیوار برشی فوالدی به ستونها

خاموت اضافه کمتر از اتصال گلمیخ بهدستآمده است.

انجام گرفت .نتایج مطالعه پارامتریک به شرح زیر است:
 -هر دو اتصال عملکرد خوبی در انتقال نیروی میدان کششی

 -4-3سختی االستیک

دیوار برشی فوالدی به قاب بتنآرمه نشان دادند و باعث استفاده

پس از دوخطی سازی منحنی بار-تغییرمکان نمونهها ،سختی

بهینه از ظرفیت دیوار برشی فوالدی شده و بدین ترتیب باعث افزایش

االستیک با استفاده از رابطهی  13قابلمحاسبه است .در شکل 23

قابلتوجه ظرفیت باربری و سختی نسبت به قاب بتنآرمه اولیه شدند.

سختی االستیک نمونهها نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده

 -نمونههای دارای اتصال خاموت اضافه ،شکلپذیری و سختی

میشود ،در تمامی ضخامتهای دیوار برشی فوالدی ،نمونههای دارای

بیشتری نسبت به نمونههای دارای اتصال گلمیخ نشان دادند که

خاموت اضافه دارای میزان سختی االستیک بیشتری میباشند .با

متوسط شکلپذیری نمونههای این دو اتصال بهترتیب  1/76و 1/34

توجه به اینکه سختی االستیک قاب بتنآرمه اولیه  5/38کیلونیوتن

برابر و مقادیر سختی االستیک بهترتیب  16/57و  10/58برابر قاب

بر میلیمتر میباشد ،متوسط سختی االستیک نمونهها در اتصال

بتنآرمه اولیه میباشد .ولی بهدلیل اینکه برای نمونههای اتصال

خاموت اضافه ) (Stirو اتصال گلمیخ ) (Studبهترتیب  16/57و

خاموت اضافه ضریب اضافه مقاومت کمتری بهدست آمد ،مقدار

 10/58برابر سختی االستیک قاب بتنآرمه اولیه به دست آمده است.

ضریب رفتار این نمونهها کمتر از نمونههای دارای اتصال گلمیخ به

()13

Vy

δy

دست آمد.
 -مقدار متوسط ضریب رفتار سیستم قاب بتنآرمه با دیوار برشی

=K

 -4نتیجهگیری

فوالدی 8 ،تخمین زده شد.
 -نتایج تحلیل نمونههایی که در آنها از گلمیخها یا خاموتهای

در این مقاله عملکرد دیوار برشی فوالدی در قاب بتنآرمه با دو

اتصال در طول  300و  200میلیمتر در دو انتهای ستون ،یعنی

روش اتصال موردبررسی قرار گرفت .در این اتصاالت ،دیوار برشی

 0/3و  0/2ارتفاع آزاد ستون در دو انتهای ستون ،استفاده شد،
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