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بررسي رفتار ديوار برشي فوالدي کوپله تحت بارهاي جانبي
عليرضا رهايي ،1نسيم ولي زاده ،1احمد شکوه فر
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 -1دانشکده عمران و محيط زيست ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،تهران ،ایران.
 -2گروه مهندسی عمران،واحد قزوین،دانشگاه ازاد اسالمی قزوین،ایران.
خالصه :ديوار برشي فوالدي کوپله يک سيستم کارآمد براي مقابله با نيروهاي جانبي به ويژه در مناطق با لرزهخيزي باال ميباشد.
اين سيستم در واقع از دو پايه ديوار که هر کدام از آنها يک ديوار برشي فوالدي ويژه ميباشند و در تراز طبقات به وسيلهي تيرهاي

همبند به يکديگر متصلاند ،تشکيل شده است .در اين مقاله دو پارامتر ضريب يکپارچگي که شاخصي براي ميزان اندرکنش بين دو
پايه ديوار است و مقاومت پالستيک ديوار برشي فوالدي کوپله مورد بررسي قرار گرفتهاند 12 .مدل ديوار برشي فوالدي کوپله انتخاب

شده است که پارامترهاي متغيراتي طول و مشخصات هندسي تیر همبند و ارتفاع دیوار برشی فوالدي کوپله میباشد .اين مدلها با

استفاده از روشهاي عددي و تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .به منظور اعتبارسنجي نتايج حاصله از مدل عددي

اعتبارسنجي شدهي  Borrello & Fahnstockاستفاده شده است .نتايج حاصل از مطالعات عددي نشان ميدهد که تغيير طول

تيرهاي همبند با سختي يکسان تأثير چشمگيري در ميزان ضريب يکپارچگي دارد .عالوه بر اين افزايش سختي تيرهاي همبند نيز
باعث افزايش ضريب يکپارچگي و همچنين افزايش ميزان برش پايه ديوار برشي فوالدي کوپله ميشود.
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1-مقدمه

ديوار برشي فوالدي کوپله يک سيستم کارآمد براي مقابله با نيروهاي

جانبي به ويژه در مناطق با لرزهخيزي باال ميباشد .اين سيستم در واقع از دو
پايه ديوار که هر کدام از آنها يک ديوار برشي فوالدي ويژه ميباشند و در
تراز طبقات به وسيلهي تيرهاي همبند به يکديگر متصلند ،تشکيل شده است.

همانند ديوارهاي برشي فوالدي در ديوار برشي فوالدي کوپله نيز هر پايه

ديوار متشکل از يک قاب فوالدي با يک ورق فوالدي الغر پرکننده ميباشد.

تيرها و ستونهاي احاطه کننده اين ورق فوالدي به ترتيب المانهاي مرزي
افقي ( )HBEو المانهاي مرزي قايم ( )VBEناميده ميشوند .معموال
صفحه فوالدي جان الغر و سخت نشده است و مقاومت فشاري آن قابل

صرفهنظر کردن است [ .]1نيروي جانبي از طريق ايجاد ميدان کششي قطري

در ورق جان در اثر مقاومت پس کمانشي تحمل ميشود .مکانيزم تسليم

و جاري شدن ورق جان مقدار قابل مالحظهاي از انرژي را جذب کرده و
* نویسنده عهدهدار مکاتباتahmad.shokoohfar@qiau.ac.ir :

مرزي براساس طراحي بر مبناي ظرفيت تعيين شدهاند؛ به گونهاي که تا

تسليم و جاري شدن کامل ورقها جان االستيک باقي بمانند.

به ديوار برشي فوالدي کوپله تنها در تحقيقات محدودي اشاره شده

است .در سال  2004پروفسور آستانهاصل و دکتر ژائو نمونه دو طبقه با

نسبت ارتفاع به دهانه  1/5و نمونه سه طبقه با نسبت ارتفاع به دهانه  1از

ديوار برشي فوالدي کوپله در مقياس  1را تحت بارگذاري سيکلي مورد
2

آزمايش قرار دادند .آنها در نمونههاي ديوار برشي کوپله مورد آزمايش براي
ستونهاي خارجي از تيوپهاي استوانهاي فوالدي که با بتن پر شده بودند

و با اتصال گيردار ويژه به تيرهاي افقي متصل شده بودند ،استفاده کردند.
به دليل تقارن ،نمونههاي مورد آزمايش نصف سيستم مدل اصلي در نظر

گرفته شدند و براي مدلسازي شرايط مرزي از تکيهگاه غلتکي در انتهاي

تيرهاي همبند که از وسط قطع شده بودند ،استفاده شد .نتايج حاصل از

آزمايش بيانگر آن بود که هر دو نمونه رفتار کامال شکلپذيري از خود نشان

دادند و توانستند تعداد سيکلهاي زيادي را در حالت پالستيک تحمل نمايند.

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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همچنين مشاهده شد که رفتار کلي سيستم ديوار برشي به رفتار تيرورقها

با تعداد طبقات و طول و سختي متفاوت تير همبند با استفاده از نرمافزار

قسمت تير همبند بااليي رخ داده و اعضاي تحمل کننده بارهاي ثقلي تقريب ًا

کردن ديوار برشي فوالدي باعث کاهش ميزان مصالح مصرفي ميشود [.]6

تحت برش بسيار نزديک ميباشد .در هر دو نمونه شکست در سيستم در
االستيک باقي مانده و اعضايي که در برابر بارهاي جانبي مقاومت ميکردند

تسليم شده و به جذب انرژي پرداختهاند [ .]2در سال  2008چويي و پارک

حالتي از ديوار برشي فوالدي که بازشوي بزرگي در وسط آن وجود دارد را در
نظر گرفته و تحت عنوان ديوار برشي فوالدي کوپله نامگذاري کردند .در اين

تحقيق به جاي استفاده از ستونهاي داخلي ،از صفحات فوالدي به ضخامت
 12ميليمتر و عرض  100ميليمتر که به لبه آزاد ورق فوالدي پرکننده

ديوار جوش شده بودند ،استفاده شد .مقايسه نتايج حاصل از ديوار برشي
فوالدي همبند با ديوار برشي فوالدي ساده بدون بازشو نشان داد که ديوار

برشي فوالدي همبند داراي سختي و مقاومت اوليه کمتري نسبت به ديوار

برشي فوالدي بدون بازشو ميباشد ولي در کل ظرفيت تغييرمکان نهايي آن
برابر با حالت بدون بازشو ميباشد .همچنين با توجه به منحني جذب انرژي

تجمعي نمونهها مشاهده شد که جذب انرژي تجمعي نمونه همبند  73درصد

نمونه بدون بازشو ميباشد [ .]3تساي و همکارانش در سال  2011تحقيقي را

براي بررسي رفتار لرزهاي و طراحي ديوار برشي فوالدي کوپله انجام دادند.
آنها ابتدا يک نمونه شش طبقه ديوار برشي فوالدي کوپله را طراحي نموده،

سپس  2.5طبقهي اول از اين نمونه شش طبقه در مقياس %40نمونه اوليه
را مورد آزمايش قرار دادند .نتايج آزمايش نشان داد که نمونه ديوار برشي
فوالدي کوپله به ميزان بسيار خوبي رفتار شکل پذير از خود نشان ميدهد و

در طول آزمايش بارگذاري سيکلي به ميزان قابل توجهي انرژي هيسترزيس
را کاهش داده و جذب ميکند .بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد شد که
نياز دوراني تير همبند در پايينترين سطح يک ديوار برشي فوالدي کوپله

برابر دريفت طراحي طبقه تخمين زده شود [ .]4مطالعه ديگر در اين زمينه

در سال  2011در دانشگاه ايلينويز توسط بورلو و فن استوک انجام شده

است .اين مطالعات شامل دو بخش مدلسازي عددي با استفاده از نرمافزار
 OpenSeesو مدلهاي آزمايشگاهي مي باشد .در اين مطالعات ابتدا

يک متدولوژي طراحي بر مبناي ظرفيت براي ديوارهاي برشي بيان شده

است و براي صحت سنجي اين متدولوژي نمونههاي  6طبقه طراحي شدند؛

 OpenSeesمدلسازي شد .در نتايج بدست آمده مشاهده شد که کوپله
در اين مقاله نمونههايي از ديوار برشي فوالدي کوپله يک طبقه و چهار

طبقه با طول و سختي متفاوت تير همبند با استفاده از نرمافزار ABAQUS

مدلسازي شده و تأثير تغيير اين پارامترها بر ميزان ضريب يکپارچگي که

شاخصي براي ميزان اندرکنش بين دو پايه ديوار است و مقاومت پالستيک
ديوار برشي فوالدي کوپله مورد بررسي قرار گرفته است.
2-رفتار سيستم ديوار برشي فوالدي کوپله

در حالتي که دو پايه ديوار با تير همبندي به يکديگر متصل شوند که

اتصال دو انتهاي المان مفصلي باشد ،تحت اثر بارهاي جانبي اين المان تنها

نيروي محوري را انتقال ميدهد و هر يک از دو پايه ديوار در برابر بارهاي
جانبي به صورت مستقل مقاومت ميکنند.

در اين حالت سيستم ديوار برشي فوالدي در برابر ممان واژگوني ناشي

از نيروهاي جانبي از طريق دو مکانيزم مقاومت ميکند:

ممان هر يک از اعضاي مرزي قائم ) ( ∑ M
VBE

به وسيله نيروي محوري در اعضاي قائم که در اثر ورقهاي جان و اعضاي
مرزي افقي ايجاد ميشود ) . ( ∑ M PIER

در حالتي که دو پايه ديوار برشي فوالدي با الماني که دو انتهاي آن

گيردار است به يکديگر متصل شوند ،به صورت يکپارچه عمل ميکنند .در
اين حالت سيستم ديوار برشي فوالدي عالوه بر دو مکانيزم قبلي مکانيزم

ديگري را نيز براي مقابله با ممان واژگوني دارا ميباشد که عبارت است از

کوپل تشکيل شده توسط نيروي محوري خالص هر پايه ديوار ) . ( M COUP

ضريب يکپارچگي يک معيار ساده براي تعيين ميزان اندرکنش دو پايه

ديوار است که ميتواند به صورت مستقيم براي مقايسهي سازههايي با ارتفاع
و هندسهي متفاوت مورد استفاده قرار گيرد.

مقدار ضريب يکپارچگي برابر است با نسبت لنگر واژگوني تحمل شده

به وسيله مکانيزم کوپله به لنگر واژگوني تحمل شده در کل سيستم [.]7-8

سپس مدلهاي آزمايشگاهي  3طبقه در مقياس بزرگ مورد آزمايش قرار
گرفتند .نتايج بدست آمده نشان داد که افزايش ضريب يکپارچگي باعث
انتقال حداکثر مقدار دريفت به طبقات پايينتر ميشود [ .]5در ادامه تحقيقات

صورت گرفته توسط بورلو و فن استوک  32نمونه ديوار برشي فوالدي کوپله

5590

و کوپل تشکيل شده

)(1


M COUP
( ) M COUP
=
M TOTAL ∑ M VBE + ∑ M PIER + M COUP

=
DC

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،9سال  ،1400صفحه  5589تا 5602

شکل  .1نمودار تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر دريفت بام مدل اعتبارسنجي شده
شکل  :1نمودار تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر

Fig. 1. Graph of integration coefficient
مدلversus
drift
اعتبارسنجي شده
roofبام
validation of the validated modelدريفت

شکل  .2نمودار تغييرات برش پايه نرمااليز شده در برابر دريفت بام مدل اعتبارسنجي شده
شکل  :2نمودار تغييرات برش پايه نرمااليز شده در برابر دريفت بام مدل اعتبارسنجي شده

Fig. 2. Diagram of normalized base shear changes against the validated model drift roof

3-مدلها و فرضيات محاسباتي:

3- 1-المانهاي مورد استفاده در مدلسازي

در اين مطالعه از المانهاي پوستهاي  4گرهاي ( )S4Rبراي مدلسازي

تیر همبند ،تیرها ،ستونها و صفحه فوالدي استفاده شده است.
3- 2-اعتبارسنجي

به منظور ارزيابي دقت مدلسازي و صحت نتايج حاصل از مدلها،

مدلسازي انجام شده توسط بورلو و فناستوک [ ]5مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج اين مدل عددي خود با استفاده از مدلسازي آزمايشگاهي صحتسنجي

شده است .بورلو و فناستوک مدل عددي خود را از يک ديوار برشي فوالدي

کوپله يک طبقه با استفاده از نرمافزار  OpenSeesساختند .مدل نواري
براي ديوارها با استفاده از المان خرپايي االستيک -کامالپالستيک با شيب

 αکه برمبناي رفتار ميدان کششي حاصل ميشود ،ايجاد شد .المانهاي

مرزي ،المانهاي تير-ستون غيرخطي با مقاطع فيبري براساس مدل ترکيبي

 OpenSees Steel02ميباشند .غيرخطي هندسي و غيرخطي بودن
مصالح در مدلسازي در نظر گرفته شد .نيروي جانبي نيز به صورت مساوي
ميان  4اتصال تير -ستون طبقه توزيع شد .نتايج حاصل از مدل ساخته شده

با فرضيات در نظر گرفته شده و نتايج مدل بورلو و فناستوک در شکلهاي

 1و  2نشان داده شدهاند.
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جدول  .1ابعاد المانهاي استفاده شده در مدل اعتبارسنجي

جدول  .2تنش تسليم فوالد مصرفي در مدلها

Table 1. Dimensions of the elements used in the validation model

Table 2. yield stress of consumed steel in models

Shape

Element

W14x145
W14x132
W18x50
W18x65

EVBE
IVBE
HBE
CB

)PL3352x3557x1/6(mm

Web Plate

Shape

Fyw  248MPa

CB

HBE

VBE

Fy  345 MPa

Element

Fy

ترتيب از مقاطع  W14x283و  W14x257و براي تيرها ()HBE

از  W18x50استفاده شده است .طولهاي  1/5متر و  3متر در تيرهاي

3- 3-ويژگيهاي مصالح

در مدلها دو نوع فوالد با تنش تسليم مختلف بکار رفته است .براي

صفحههاي فوالدي با در نظر گرفتن اثر اندرکنش ورق فوالدي و قاب ،از

همبند بکار گرفته شدهاند .براي تير همبند در مدلهاي مختلف از مقاطع
 W18x97،W18x65و  W18x175استفاده شده است.
4-ارزيابي نتايج تحليل مدلها

فوالد با تنش تسليم پايين تر استفاده شده است تا صفحه فوالدي قبل از قاب

براي بررسي تأثير تغييرات پارامتر طول تير همبند در رفتار سيستم ،نمودار

فرض شده است .مدول االستيسيته و ضريب پواسون به ترتيب برابر با

در برابر دريفت براي مدلهايي با سختي يکسان تير همبند و طولهاي 1/5

اطراف شروع به تسليم و جذب انرژي نمايد .رفتار فوالد االستو پالستيک

تغييرات برش پايه در برابر تغييرمکان و نمودار تغييرات ضريب يکپارچگي

 2 ×105 N mm2و  0/3در نظر گرفته شده است.

متر و  3متر ترسيم شدند.

3- 4-بارگذاري و شرايط مرزي

 W18x65نشان ميدهد که کوپله کردن ديوار برشي فوالدي سبب

نتايج حاصل از مدلهاي  1طبقه و  4طبقه با مقطع تير همبند

نيروي جانبي به صورت مساوي به  4نقطه محل اتصال المانهاي

ميشود که ميزان برش پايه تحمل شده توسط سيستم در حدود  %25افزايش

مرزي قائم به المانهاي مرزي افقي وارد شد .آناليز انجام شده در نرمافزار

يابد .همچنين مشاهده ميشود که کوپله کردن سيستم در اين حالت باعث

بااليي قاب ميباشد و جهت اعمال بار جانبي از آناليز Static-Riks

نتايج حاصل از مدلها با مقطع تير همبند  W18x97نشان ميدهد که

شرايط مرزي به صورت قيدهاي مکاني در تمام گرههاي تراز پايه

در مدل  1طبقه در حدود  %30و در مدل  4طبقه در حدود  %35افزايش يابد.

شدهاند .همچنين براي جلوگيري از کمانش خارج از صفحه ،تغييرمکان خارج

طبقه و مدل  4طبقه به ترتيب باعث  %50و %60کاهش در ميزان تغييرمکان

 ABAQUSتحت کنترل تغييرمکان با معيار کنترل تغييرمکان در تراز

کاهش  50درصدي در ميزان تغييرمکان جانبي سيستم ميشود.

استفاده شده است.

کوپله کردن ديوار برشي فوالدي سبب ميشود که ميزان برش پايه سيستم

ستونها در نظر گرفته شد به طوري که تمامي آزادي انتقالي و دوراني محدود

همچنين مشاهده ميشود که کوپله کردن سيستم در اين حالت در مدل 1

از صفحهي قابها نيز مقيد شدهاند.

جانبي سيستم ميشود.

نتايج حاصل از مدلها با مقطع تير همبند W18x175نشان ميدهد

3- 5-مشخصات هندسي مدلها

در اين مقاله تأثير تغيير پارامترهايي چون طول و سختي تير همبند بر

که کوپله کردن ديوار برشي فوالدي سبب ميشود که ميزان برش پايه

تحمل شده توسط سيستم در مدل  1طبقه در حدود  %40و در مدل  4طبقه

ميزان ضريب يکپارچگي و برش تحمل شده در مدلهاي يک طبقه و چهار

با تير همبندهايي به طول  1/5متر و  3متر به ترتيب در حدود  %50و %45

در همه مدلها ارتفاع طبقات برابر با  4متر ،طول تير هر دهانه برابر با 3

در مدل  1طبقه و مدل  4طبقه به ترتيب باعث  %60و  %65کاهش در

براي ستونهاي خارجي ( )EVBEو ستونهاي داخلي ( )IVBEبه

در مدلهاي  1طبقه با مقطع تير همبند  W18x65با افزايش طول

طبقه ديوار برشي فوالدي کوپله مورد بررسي قرار گرفته است.

متر و ضخامت صفحه فوالدي برابر با  1/6ميلي متر در نظر گرفته شده است.
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افزايش يابد .همچنين مشاهده ميشود که کوپله کردن سيستم در اين حالت
ميزان تغييرمکان جانبي سيستم ميشود.
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شکل  .3تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x65
شکل  :3تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x65
Fig. 3. Basic shear changes in models with W18x65 connecting beam cross section

شکل  .4تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x65
شکل  :4تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x65

Fig. 4. Basic shear changes in models with W18x65 connecting beam cross section

شکل  .5تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x97
شکل  :5تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x97

Fig. 5. Basic shear changes in models with W18x97 beam cross section
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Fig. 6. Basic shear changes in models with W18x97 beam cross section
W18x97

شکل  .7تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x175
شکل  :7تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x175

Fig. 7. Basic shear changes in models with W18x175 connecting beam cross section

شکل  .8تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x175
Fig. 8. Basic shear
changes in models with W18x175 connecting beam cross section
شکل  :8تغييرات برش پايه در مدلها با مقطع تير همبند W18x175
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شکل  .9تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x65
همبند
مقطع تير
withدر مدلها
کپارچگي
ضريب ي
شکل  :9تغييرات
Fig. 9. IntegrationW18x65
coefficient
changes
modelsباin
W18x65
connecting
beam cross section

شکل  .10تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x97
شکل  :11تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x97
Fig. 10. Integration coefficient changes in models with W18x97 beam cross section

شکل  .11تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x175
شکل  :11تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x175
Fig. 11. Integrity coefficient changes in models with W18x175 coupling beam cross section
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شکل  .12تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x65
شکل  :12تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x65
Fig. 12. Integration coefficient changes in models with W18x65 connecting beam cross section

شکل  .13تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x97

شکل  :13تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x97

Fig. 13. Integration coefficient changes in models with W18x97 beam cross section

تير همبند ميزان ضريب يکپارچگي در حدود  %47و در مدل  1طبقه با مقطع

تير همبند W18x97و  W18x175ضريب يکپارچگي در حدود %25
کاهش مييابد.

در مدلهاي  4طبقه با افزايش طول تير همبند ميزان ضريب يکپارچگي

به طور متوسط در حدود  %30کاهش مييابد.

تغيير طول تير همبند داراي اثرات کاهشي و افزايشي بر ميزان ضريب

يکپارچگي سختي جانبي و برش پايه تحمل شده سيستم ميباشد .افزايش

طول تير همبند از يک سو سبب ميشود که بازوي لنگر کوپله افزايش يابد
ولي از سوي ديگر ميزان نيروي محوري حاصل از کوپله کردن دو ديوار

5596

کاهش يابد.
نتايج حاصله نشان ميدهند که در تغيير ميزان ضريب يکپارچگي با طول
تير همبند اثرات منفي غالب بوده و افزايش طول تير همبند سبب کاهش
ميزان ضريب يکپارچگي ميشود.
براي بررسي تاثير تغييرات پارامتر سختي تير همبند در رفتار سيستم،
نمودار تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان و نمودار تغييرات ضريب
يکپارچگي در برابر دريفت براي مدلهاي  1/5متري و  3متري ترسيم شدند.
نتايج حاصل از مدلهاي  1طبقه و  4طبقه با طول تير همبند ثابت نشان
ميدهد که با افزايش سختي تير همبند ميزان برش پايه در ناحيه خطي
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شکل  .14تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x175

شکل  :14تغييرات ضريب يکپارچگي در مدلها با مقطع تير همبند W18x175
Fig. 14. Integrity coefficient changes in models with W18x175 coupling beam cross section

شکل  .15تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
شکل  :15تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
Fig. 15. Basic shear changes against displacement in models with a length of 1.5 meters

شکل  .16تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  3متر
شکل  :16تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  3متر

Fig. 16. Changes in the base shear versus displacement in models with a length of 3 m
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شکل  .17تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
Fig. 17. Changes in the base shear versus displacement in models with a length of 1.5 m

شکل  .18تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
شکل  :18تغييرات برش پايه در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
Fig. 18. Basic shear changes against displacement in models with a length of 1.5 meters

تقريب ًا ثابت باقي ميماند ولي با افزايش تغييرمکان و ورود سيستم به ناحيه
غيرخطي ،افزايش سختي تير همبند سبب افزايش ميزان برش پايه سيستم
ميشود .تأثير افزايش سختي بر افزايش ميزان برش پايه در مدلهاي 4

طبقه بيشتر از مدلهاي  1طبقه است ،به طوري با تغيير مقطع تير همبند
از  W18x65به  W18x175ميزان برش پايه در مدل  1طبقه %15

و در مدل  4طبقه  1/5متري و  3متري به ترتيب  %25و  %20افزايش
مييابد .از ديدگاه ديگر ميتوان گفت که با کوپله کردن سيستم ديوار برشي
فوالدي و افزايش ميزان کوپله بودن سيستم با افزايش سختي تير همبند،
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تغييرمکانهاي خمشي سيستم به ميزان قابل مالحظهاي کاهش مييابد.
نمودارهاي فوق نشان ميدهند که افزايش سختي تير همبند سبب
ميشود ضريب يکپارچگي که معرف و معياري براي پيوسته عمل کردن دو
پايه ديوار تشکيل دهنده سيستم ديوار برشي فوالدي کوپله است ،افزايش
يابد .همچنين مشاهده ميشود که در مدلها با سختي بيشتر تير همبند
حداکثر مقدار ضريب يکپارچگي در مقادير بزرگتري از دريفت نسبت به
مدلها با سختي کمتر ميباشد.
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شکل  .19تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر

شکل  :19تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
Fig. 19. Changes in the integration coefficient against displacement in models with a length of 1.5 meters

شکل  :21تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  3متر
شکل  .20تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  3متر

Fig. 20. Changes in the integration coefficient against displacement in models with a length of 3 meters

شکل  .21تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر
شکل  :21تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  1/5متر

Fig. 21. Changes in the integration coefficient against displacement in models with a length of 1.5 meters
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شکل  .22تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  3متر
شکل  :22تغييرات ضريب يکپارچگي در برابر تغيير مکان در مدلها با طول  3متر
Fig. 22. Changes in the integration coefficient against displacement in models with a
length of 3 meters

•تغيير طول تيرهاي همبند با سختي يکسان تاثير چشمگيري در

5-جمعبندي و نتيجهگيري

در اين مقاله رفتار ديوار برشي فوالدي کوپله با توجه به مشخصات

هندسي تير همبند مورد بررسي قرار گرفت .هدف از اتصال دو ديوار برشي
فوالدي بوسيله تيرهاي همبند به يکديگر و تشکيل ديوار برشي فوالدي

کوپله ،افزايش سختي خمشي سيستم و جلوگيري از تغيير مکانهاي بزرگ
خمشي ميباشد .با وجود آن که ديوار برشي فوالدي کوپله به عنوان يک
سيستم کارآمد و مؤثر در تحمل بارهاي جانبي شناخته شده است ،تنها مطالعات
محدودي بر روي رفتار لرزهاي و عملکرد ديوار برشي فوالدي کوپله صورت

گرفته است و در ضوابط آييننامههاي کنوني دستورالعملي براي طراحي اين

ديوارها وجود ندارد و رابطه بين رفتار کلي و جزئي آنها نيز به خوبي شناخته
شده نيست .در مطالعه پيش رو سعي شد تا با بررسي پارامترهاي مهمي چون

ضريب يکپارچگي ،ميزان برش پايه و تغييرمکانهاي خمشي در ديوار برشي
فوالدي کوپله ،شناخت بيشتري از رفتار اين نوع ديوار برشي ايجاد شود و
امکان تدوين ضوابط آييننامهاي براي طراحي آن و اجازه کاربرد گسترده اين

سيستمها در آينده فراهم شود .شايان ذکر است که نتايج بدست آمده ،براي
مدلهايي از ديوار برشي فوالدي يک و چهار طبقه با مشخصات ذکر شده در

مقاله فوق مي باشند .براي قضاوتهاي دقيق تر بهتر است با اعمال تغييرات

در مشخصات ديوارها و تعداد طبقات ،بررسيهاي بيشتري به عمل آيد.

ميزان ضريب يکپارچگي دارد .افزايش طول تير همبند در مدلهاي  1طبقه
باعث کاهش  25تا  50درصد و در مدلهاي  4طبقه باعث کاهش  30درصد
ميزان ضريب يکپارچگي ميشود.

•تغيير طول تيرهاي همبند با سختي يکسان تأثير چنداني در ميزان

سختي جانبي و برش پايه سيستم ديوار برشي فوالدي کوپله ندارد.

•افزايش سختي تيرهاي همبند سبب افزايش ميزان ضريب

يکپارچگي مي شود.

•افزايش سختي تيرهاي همبند سبب افزايش ميزان برش پايه

ديوار برشي فوالدي کوپله ميشود .تأثير افزايش سختي بر افزايش ميزان
برش پايه در مدلهاي  4طبقه بيشتر از مدلهاي  1طبقه است.

•با افزايش سختي تير همبند و افزايش ميزان کوپله بودن،

تغييرمکانهاي خمشي سيستم به ميزان قابل مالحظهاي کاهش مييابد.

•کوپله کردن ديوار برشي فوالدي سبب ميشود تغيير مکانهاي

خمشي به ميزان قابل مالحظهاي کاهش يابند .مشاهده ميشود که کوپله
کردن سيستم در مدل  1طبقه و مدل  4طبقه به ترتيب باعث کاهش 50

و60درصد در ميزان تغييرمکان جانبي سيستم ميشود.

•در سيستم ديوار برشي فوالدي کوپله افزايش سختي تيرهاي

همبند باعث کاهش تغييرمکانهاي جانبي ميشود.

نتايج بدست آمده از اين تحقيق و بررسي عبارتند از:
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