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  چكيده

تم قاب ساختماني ساده به همراه مهاربندهاي هم محور فوالدي يكي از پر كاربرد ترين سيس
و اده شده در سازه هاي فلزي مي باشد اين سيستم به دليل سختي قابل توجه سيستم هاي استف

) هشتي(سهولت اجرا يكي از بسيار مقبول و پر استفاده است و به شكلهاي ضربدري و شورون
 مورد 1970 به عنوان عضو باربر جانبي در دهه SSW(1(ديوار برشي فوالدي  .استفاده مي شود
ساختمانهاي نيپون استيل در توكيو و سيلمار در لس آنجلس جز اولين .توجه قرار گرفت

در سالهاي اخير در اكثر . ساختمانهايي هستند كه در آنها از ديوار برشي فوالدي استفاده شده است
در . به عنوان سيستم باربر جانبي مناسب با استقبال رو به رو شده استكشورهاي دنيا اين سيستم

كشور ما به دليل عدم شناخت كافي از نحوه طراحي و كاركرد اين سيستم ، مهندسان رغبتي به 
در اين مقاله اين دو سيستم در قابهاي مشابه به كار رفته و با .استفاده از آن نشان نمي دهند

 منحني ظرفيت و ميزان اتالف انرژي SAP و ANSYSي و نرم افزارهاي استفاده از مدلهاي عدد
  .و با استفاده از روش طيف ظرفيت نقطه عملكرد آنها محاسبه شده و با يكديگر مقايسه مي شوند

  ديوار برشي فوالدي،روش طيف ظرفيت،نقطه عملكرد:واژه هاي كليدي
  

   مقدمه-1
 و دو زمين لرزه بين 7ار يك زمين لرزه بزرگتر از به طور متوسط در كشور ما هر چهار سال يك ب

به اين دليل توجه به عناصر مقاوم در برابر .]1[ روي مي دهد6 تا 5 و سيزده زمين لرزه بين 7 تا 6
  .زلزله امري ضروري و اجتناب ناپذير است

بسياري  و صرفه اقتصادي در االب شكل پذيري ليلدشي فوالدي نازك به در سالهاي اخير ديوار بر
 در كشور ما سيستم .از كشورها به عنوان يك عنصر باربر جانبي مناسب پذيرفته و استفاده مي شود

قاب ساختماني ساده و مهاربندهاي هم محور يكي از پر كاربرد ترين سيستمهاي مورد استفاده در 
و ديوار برشي در اين مقاله اين سيستم با سيستم قاب ساختماني ساده .سازه هاي فوالدي مي باشد

 5مقايسه اين براي .فوالدي نازك با استفاده از روشي نوين به نام طيف ظرفيت مقايسه شده اند
                                                           
1 -Steel Shear Wall 



 ميزان.استقاب ساختماني ساده با تعداد طبقات و دهانه هاي متفاوت در نظر گرفته شده 
  .ستا استهالك انرژي و نيز نقطه عملكرد اين قابها با استفاده از طيف ظرفيت محاسبه شده

 ]2[روش طيف ظرفيت -2
، ضعف روشهاي 1995به در سال و و زلزله ك1994آسيبهاي وارده بر اثر زلزله نورتريج در سال 

به يك روش طراحي جديد براساس عملكرد سازه تاكيد كرد طراحي و ساخت را آشكار و بر نياز 
مان مورد استفاده قرار اين زلزله ها باعث شد روشهاي طراحي بر اساس قابليت اعتماد كه تا آن ز

  .مي گرفت،مجددا بررسي گردد
 با ارئه روشي نوين نحوه دستيابي به مختصات نقطه ]3[ 40آمريكا در نشريه شماره ATCموسسه 

 كه مشخص كننده وضعيت سازه در حالت نهايي تحت اثر زلزله اي با مشخصات 2عملكرد سازه
روش نقطه برخورد طيف ظرفيت سازه و طيف در اين . طيف آيين نامه اي است را شرح داده است

  )).1(شكل (نياز لرزه اي كاهش يافته به عنوان نقطه عملكرد سازه معرفي مي گردد
  

  
  نقطه عملكرد:1شكل

جابجايي سازه مي باشد ، يك سري -براي بدست آوردن طيف ظرفيت كه در حقيقت منحني بار
در هر مرحله به گونه اي اصالح مي شود كه مدل رياضي سازه .آناليزهاي مرحله اي انجام مي شود

اين فرايند تا جايي ادامه . كاهش مقاومتهاي ناشي از تشكيل مفصل پالستيك مد نظر قرار گيرد
طيف نياز همان طيف طراحي .پيدا مي كند كه سازه به محدوديتهاي از پيش تعيين شده برسد

 ميرايي موثر سازه ، مقدار آن كاهش آيين نامه مي باشد كه در ناحيه غير خطي به دليل افزايش
 بسته به ميزان وارد شدن سازه در ناحيه غير خطي ATC-40بر اين اساس نشريه . يافته است

  .ضرايب كاهشي براي نواحي شتاب ثابت و سرعت طيف به شرح زير معرفي مي كند
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2 -Performance Point 



0β=ميرايي ويسكوز معادل ناشي از رفتار هيسترزيس سازه  
 dS در برابر aSالزم به ذكر است كه در اين روش طيف نياز و ظرفيت هر دو بايد به صورت نمودار 

)ADRS(با توجه به اينكه مقدار ميرايي موثر نقاط روي طيف ظرفيت متفاوت است .تبديل شوند
 كاهش طيف نياز نيز براي نقاط مختلف، متفاوت خواهد بود، به همين دليل بدست لذا ضريب

  .آوردن نقطه عملكرد سازه روندي تكراري و توام با سعي و خطا مي باشد
بدست آوردن پارامترهاي لرزه اي سازه استفاده مي شود، نقطه در حالتي كه از اين روش براي 

بنابر اين با . عملكرد مشخص و در حقيقت همان نقطه انهدام سازه با حفظ حاشيه ايمني مي باشد
داشتن نقطه عملكرد مي توان طيف نياز نهايي سازه را بدست آورد و با استفاده از آن پارامترهاي 

 حداكثر تغيير مكان مجاز جانبي براي تامين ATC-40در .ي شودلرزه اي نهايي تخمين زده م
 ارتفاع 02/0 مي باشد 2800ايمني جاني كه مشابه ساختمانهاي با اهميت متوسط در آيين نامه 

  .سازه مي باشد
  ديوار برشي فوالدي -3

 در ساختمانهاي مهمي در 1970ديوار برشي فوالدي به عنوان سيستم مقاوم جانبي از سال 
البته از بين آيين نامه هاي معتبر تنها  [4].ورهاي ژاپن و آمريكا مورد استفاده قرار گرفته اندكش

سيستم ديوار .آيين نامه فوالد كانادا به مبسوط ضوابطي را در طرح و اجراي آن بيان كرده است
كل ش(برشي فوالدي شامل پانلهاي صفحه اي فوالدي،دو ستون مرزي و تيرهاي افقي مي باشد

)2((.]5[ 

  
  ديوار برشي فوالدي و المانهاي محيطي:2شكل

  
ستونها مانند بال تير ورق،پانلهاي تير .رفتار اين سيستم شباهت زيادي به يك تير ورق طره دارد

ورق مانند جان تير ورق و تيرهاي افقي مانند سخت كننده هاي عرضي جان تير ورق عمل مي 
  )).3(شكل(كنند



  
  )سمت چپ(و تير ورق)سمت راست(ديديوار برشي فوال:3شكل

  
مكانيسم مناسب براي .با طراحي مناسب اين سيستم شكل پذيري و اتالف انرژي بااليي دارد

 پانل هاي در كاربردهاي اوليه.]6[ار برشي ،جاري شدن جان آن مي باشدخميري شدن سيستم ديو
بدون سخت كننده تحقيقاتي كه در حالت .ديوار داراي سخت كننده هاي افقي و عمودي بودند

 قابل انرژيروي رفتار اين پانلها انجام گرفت نشان داد كه در اين حالت نيز شكل پذيري و اتالف 
 بدون سخت كننده از لحاظ اجرايي پانل هايمالحظه اي وجود دارد و در سالهاي اخير استفاده از 

  .]7[ورهاي آمريكا و كانادا يافته استو اقتصادي مقبوليت بيشتري در كش
  معرفي قابهاي مورد مطالعه-4

قاب  قاب با سيستم هاي 15نشان داده شده، ) 6(،)5(،)4(در اين مقاله همان طور كه در شكلهاي 
عنصر . و بادبند ضربدري يا شورون و يا ديوار برشي فوالدي نازك بررسي شده اند)مفصلي(ساده

و شورون و ديوار برشي  وزن است به عبارتي بادبندهاي  ضربدري ، سيستم ها اينيكسان بين
  فوالدي وزن يكساني دارند

  

.  
  قابهاي ساختماني ساده با سيستم بادبند ضربدري):4(شكل



  
  قابهاي ساختماني ساده با سيستم بادبند شورون):5(شكل

  
  قابهاي ساختماني ساده با سيستم ديوار برشي فوالدي نازك):6(شكل

  
 متر و ارتفاع طبقات 4ني و دهانه هاي يكسان قابها متعلق به ساختمانهايي با كاربري مسكو

نوع . مي باشند2محل قرارگيري ساختمانها منطقه با خطر نسبي زياد و نوع خاك .متر مي باشند3
 كيلوگرم 200و600سقف، تيرچه بلوك در نظر گرفته شده و بارهاي مرده و زنده طبقات به ترتيب

 و براي بادبندها نيز IPE و براي تيرهاIPBقاطع براي ستونها از م.  بر متر مربع محاسبه شده است
تمام ستونها و تيرها و بادبندهاي يك طبقه تيپ هستند .از مقاطع دوبل ناوداني استفاده شده است

  ).به جز قابهاي چهار طبقه كه هر دو طبقه تيپ هستند( طبقه در ارتفاع تيپ هستند3ضمنا هر 
  ميزان اتالف انرژي -5

در طراحي . جابجايي-نيم كار يا انرژي برابر است با سطح زير نمودار بارهمان طور كه مي دا
 ساختماني تا قبل از انهدام انرژي بيشتري را مستهلك كند شكل هساختمانها در برابر زلزله چنانچ

در اين پژوهش ما با بررسي منحني ظرفيت قابهاي . پذير تر و از لحاظ سازه اي مورد پسند تر است
ميزان استهالك انرژي اين قابها را محاسبه كرده و سيستمي كه انرژي بيشتري را مورد مطالعه 

) 7(براي مقايسه بهتر بين سيستمها، همان طور كه در شكل . مستهلك مي كند تعيين مي كنيم
  .مشاهده مي شود از نمودار ستوني استفاده شده است



  
- 3،8،13قابهاي:3- 2،7،12قابهاي:2- 1،6،11قابهاي:1(يژميزان استهالك انر– 7شكل 

  )5،10،15قابهاي:5- 4،9،14قابهاي:4
  

  تعيين نقطه عملكرد قابها-6
 و ديوار برشي فوالدي نازك با نرم افزار المان محدود اختماني سادهسب قاقابهاي داراي سيستم 

ANSYS 5.4 و بادبندهاي همگرا با نرم هاختماني سادسب قاوقابهاي داراي سيستم 
  مدل سازي و آناليز شده و منحني برش پايه بر حسب تغيير مكان بام بدست مي SAP2000افزار

به عنوان .  نقطه عملكرد محاسبه مي شودEXELL شده در آيد آن گاه با استفاده برنامه نوشته
 مي باشد، براي ADRSنمونه نقطه عملكرد كه محل تالقي طيف ظرفيت و طيف نياز در فرمت 

  .نشان داده شده است) 8( در شكل 15و10و5قابهاي

  
  )سمت چپ(5،قاب)وسط(10،قاب )سمت راست(15ابنقطه عملكرد ق ):8(شكل

  
 :آمده است) 1( مورد مطالعه در جدول جابجايي و برش پايه نظير نقطه عملكرد براي قابهاي

 
 و برش پايه بر cm جابجايي بر حسب( جابجايي و برش پايه نظير نقطه عملكرد براي قابهاي مورد مطالعه-1جدول 

  )مي باشدTonحسب 

جابجايي   برش پايه
  بام

شماره 
جابجايي   برش پايه  قاب

  بام
شماره 
جابجايي   برش پايه  قاب

  بام
شماره 
  قاب

108.58  43.6  11  -  -  6  -  -  1 
99.85  22.49  12  -  -  7  -  -  2  
76.85  23.98  13  -  -  8  98.9  16.4  3  

50  28.22  14  -  -  9  -  -  4  
41.65  10.63  15  79.7  2.22  10  55.8  2.3  5  



 
همان طور .جاهاي خالي جدول نشان دهنده عدم قطع منحني طيف ظرفيت و طيف نياز مي باشد 

تمام اعداد مربوط به ..مطلوبي نيستند سيستم هاي9و8و7و6و4و2و1كه مشاهده مي شود قابهاي 
 مي ء در مورد ساختمانهاي مسكوني را ارضاATC-40 مربوط به .H02تغيير مكان جانبي شرط 

 .كنند

 تايجن -7
 و ديوار برشي فوالدي نازك براي اختماني سادهسب قاسيستم استفاده از با توجه به نقطه عملكرد -1

  . و بادبندهاي همگرا مي باشداختماني سادهسب قاسيستم ساختمانهاي متوسط و بلند مناسب تر از 
 و اختماني سادهسب قاسيستم  و بادبند ضربدري به نسبت اختماني سادهسب قاسيستم استفاده از  -2

بادبند شورون مناسب تر به نظر مي رسد زيرا بادبند شورون امكان ايجاد مفصل پالستيك در ستون و 
  .به تبع امكان وقوع شكست ترد را افزايش مي دهد

 و ديوار برشي فوالدي نازك بيشتر از اختماني سادهسب قاسيستم   درانرژيميزان استهالك -3
كه اين امر به گستردگي ناحيه مفصل . و بادبندهاي همگرا مي باشداختماني سادهسب قاسيستم 

پالستيك در ديوار برشي فوالدي و به عبارتي نا معيني زياد آن به نسبت بادبندهاي همگرا مربوط مي 
  .شود
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