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. اندگرفتهقرار استفاده موردبرخی از کشورهادر هستند که مناسبدیوارهاي برشی فوالدي ویژه یک سیستم مقاوم لرزه اي 

. کندیمهدایتدیوارهاي برشی فوالدي کوپلیک جفت استفادهمعماري طراحی را به سمت يهاتیمحدودبسیاري از مواقع 
تا کنون تحقیقات محدودي در .اي برشی فوالدي کوپل حالت توسعه یافته دیوارهاي برشی فوالدي معمولی هستندهدیوار
براي دستورالعملی فعلی هیچ هاي و ملزومات آیین نامه انجام شده استدیوار هاي برشی فوالدي کوپل رفتار لرزه اي زمینه 

بر عالوه .قرار گرفته استمطالعه مورددیوارهاي برشی فوالدي کوپل لرزه اي این تحقیق رفتار در . اندندادهارائه هاآنطراحی 
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نتایج مطالعات . اندشدهبه روش تحلیل استاتیکی غیر خطی ارزیابی هاآنطراحی شده و رفتار دیوارهاي برشی فوالدي کوپل
.فوالدي غیر کوپل دارندرفتاري مشابه و برتر از دیوارهاي برشیدیوارهاي برشی فوالدي کوپل دهندیمنشان 
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مقدمه- 1
است و به طور گسترده در مناطق لرزه خیز باال در یک روش موثر براي مقاومت نیروهاي جانبی1سیستم دیوار برشی فوالدي

هر دو اتصاالت تواندیمکه از یک قاب فوالديدیوار برشی فوالديیک . ه استسرتاسر آمریکاي شمالی و ژاپن استفاده شد
نشان 1شکل که در همان طورهاستونمتصل شده به تیرها و فوالدي پرکنندهصفحاتو داشته باشدو صلبانعطاف پذیر

3مرزي قائميهاالمانو 2مرزي افقیيهاالمان، به ترتیبعموماًقاب فوالدييهاستونتیرها و . استتشکیل شده، هداده شد

]19[از کمانش ناچیزیشپمقاومت نیروي جانبیوهستند الغر و سخت نشده،صفحات جانشتر موارد در بی. شوندیمنامیده 
میدان کششی قطري ایجاد شده ،مرزييهاالمانرودیمانتظار .کنندیمفراهم در برش مقاومت پس کمانشی قابل توجهیو

این مکانیزم جاري . قادر سازدبه جاري شدن کامل در کششراصفحه جانیه طوریکه ،دمهار کننکامالًپس از کمانش را
AISC.]21، 20، 13[دهدیمنشان و شکل پذیري عالیکندیمپراکنده را شدگی یک مقدار با اهمیت انرژي و]1[2005

ASCE فوالدي ویژه بهدیوار برشی .ندکرداشاره4به ضوابطی براي دیوارهاي برشی فوالدي ویژهدر این باره]2[2005
دیوار طراحی ]Berman]8.شودیماطالق اتصاالت صلبوبا صفحات جان الغر و سخت نشده دیوار برشی فوالدي سیستم 

فراهم عملکرد قابل قبول در اغلب مواردهاآنکه نتیجه گرفتمطالعه کرد و را بر اساس این ضوابط طراحیبرشی فوالدي
.شودیمبرآورد ضوابطبه خوبی به وسیلهیخطپاسخ غیر همچنین و کندیم

اجزاي سیستم دیوار هاي برشی فوالدي کوپل.1شکل

طراح به بنابراین . کندیمرا به محیط هسته ساختمان محدود دیوارهاي برشی فوالديجانمایی عموماًات معماري مالحظ
همدیوار برشی فوالدياتصال دو ،بنابراین. شودیممجاور براي درگاه و آسانسور ترغیب يفوالدبرشی يهاردیوااستفاده 

١ Steel Plate Shear Wall(SPW)
٢ Horizontal Boundary Elements(HBE)
٣ Vertical boundary elements(VBE)
٤ Special SPW(SPSW)

چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

2

مقدمه- 1
است و به طور گسترده در مناطق لرزه خیز باال در یک روش موثر براي مقاومت نیروهاي جانبی1سیستم دیوار برشی فوالدي

هر دو اتصاالت تواندیمکه از یک قاب فوالديدیوار برشی فوالديیک . ه استسرتاسر آمریکاي شمالی و ژاپن استفاده شد
نشان 1شکل که در همان طورهاستونمتصل شده به تیرها و فوالدي پرکنندهصفحاتو داشته باشدو صلبانعطاف پذیر

3مرزي قائميهاالمانو 2مرزي افقیيهاالمان، به ترتیبعموماًقاب فوالدييهاستونتیرها و . استتشکیل شده، هداده شد

]19[از کمانش ناچیزیشپمقاومت نیروي جانبیوهستند الغر و سخت نشده،صفحات جانشتر موارد در بی. شوندیمنامیده 
میدان کششی قطري ایجاد شده ،مرزييهاالمانرودیمانتظار .کنندیمفراهم در برش مقاومت پس کمانشی قابل توجهیو

این مکانیزم جاري . قادر سازدبه جاري شدن کامل در کششراصفحه جانیه طوریکه ،دمهار کننکامالًپس از کمانش را
AISC.]21، 20، 13[دهدیمنشان و شکل پذیري عالیکندیمپراکنده را شدگی یک مقدار با اهمیت انرژي و]1[2005

ASCE فوالدي ویژه بهدیوار برشی .ندکرداشاره4به ضوابطی براي دیوارهاي برشی فوالدي ویژهدر این باره]2[2005
دیوار طراحی ]Berman]8.شودیماطالق اتصاالت صلبوبا صفحات جان الغر و سخت نشده دیوار برشی فوالدي سیستم 

فراهم عملکرد قابل قبول در اغلب مواردهاآنکه نتیجه گرفتمطالعه کرد و را بر اساس این ضوابط طراحیبرشی فوالدي
.شودیمبرآورد ضوابطبه خوبی به وسیلهیخطپاسخ غیر همچنین و کندیم

اجزاي سیستم دیوار هاي برشی فوالدي کوپل.1شکل

طراح به بنابراین . کندیمرا به محیط هسته ساختمان محدود دیوارهاي برشی فوالديجانمایی عموماًات معماري مالحظ
همدیوار برشی فوالدياتصال دو ،بنابراین. شودیممجاور براي درگاه و آسانسور ترغیب يفوالدبرشی يهاردیوااستفاده 

١ Steel Plate Shear Wall(SPW)
٢ Horizontal Boundary Elements(HBE)
٣ Vertical boundary elements(VBE)
٤ Special SPW(SPSW)

چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

2

مقدمه- 1
است و به طور گسترده در مناطق لرزه خیز باال در یک روش موثر براي مقاومت نیروهاي جانبی1سیستم دیوار برشی فوالدي

هر دو اتصاالت تواندیمکه از یک قاب فوالديدیوار برشی فوالديیک . ه استسرتاسر آمریکاي شمالی و ژاپن استفاده شد
نشان 1شکل که در همان طورهاستونمتصل شده به تیرها و فوالدي پرکنندهصفحاتو داشته باشدو صلبانعطاف پذیر

3مرزي قائميهاالمانو 2مرزي افقیيهاالمان، به ترتیبعموماًقاب فوالدييهاستونتیرها و . استتشکیل شده، هداده شد

]19[از کمانش ناچیزیشپمقاومت نیروي جانبیوهستند الغر و سخت نشده،صفحات جانشتر موارد در بی. شوندیمنامیده 
میدان کششی قطري ایجاد شده ،مرزييهاالمانرودیمانتظار .کنندیمفراهم در برش مقاومت پس کمانشی قابل توجهیو

این مکانیزم جاري . قادر سازدبه جاري شدن کامل در کششراصفحه جانیه طوریکه ،دمهار کننکامالًپس از کمانش را
AISC.]21، 20، 13[دهدیمنشان و شکل پذیري عالیکندیمپراکنده را شدگی یک مقدار با اهمیت انرژي و]1[2005

ASCE فوالدي ویژه بهدیوار برشی .ندکرداشاره4به ضوابطی براي دیوارهاي برشی فوالدي ویژهدر این باره]2[2005
دیوار طراحی ]Berman]8.شودیماطالق اتصاالت صلبوبا صفحات جان الغر و سخت نشده دیوار برشی فوالدي سیستم 

فراهم عملکرد قابل قبول در اغلب مواردهاآنکه نتیجه گرفتمطالعه کرد و را بر اساس این ضوابط طراحیبرشی فوالدي
.شودیمبرآورد ضوابطبه خوبی به وسیلهیخطپاسخ غیر همچنین و کندیم

اجزاي سیستم دیوار هاي برشی فوالدي کوپل.1شکل

طراح به بنابراین . کندیمرا به محیط هسته ساختمان محدود دیوارهاي برشی فوالديجانمایی عموماًات معماري مالحظ
همدیوار برشی فوالدياتصال دو ،بنابراین. شودیممجاور براي درگاه و آسانسور ترغیب يفوالدبرشی يهاردیوااستفاده 

١ Steel Plate Shear Wall(SPW)
٢ Horizontal Boundary Elements(HBE)
٣ Vertical boundary elements(VBE)
٤ Special SPW(SPSW)



چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

3

سیستم . )1شکل(استیک تعمیم منطقی از شرایط موجود6به فرم دیوارهاي برشی فوالدي کوپل5صفحه با تیرهاي کوپل
در حالیکه ،اردیکپارچه را باقی بگذدیوار برشی فوالديبسیاري از منافع یک که دهدیمانتظار دیوارهاي برشی فوالدي کوپل

طراحی و آنالیز ،با این وجود، تحقیقات محدود روي رفتار. دهدیمافزایش رابازدهی مواد و انعطاف پذیري معماري
.استمحدود کردهرا دیوار برشی فوالدياستفاده گسترده تر از سیستم و، هدایت شدهدیوارهاي برشی فوالدي کوپل

Zhao وAstaneh-Asl]22[، یک نوانه عبرا 7بتنخارجی استوانه پر شده از يهاستونبا برشی فوالدي کوپلدیوارهاي
5/0با مقیاسطبقه3و 2نمونه هاي . دکردنمطالعه، احی ساختمانبخش از برنامه تحقیقات که آغاز شده بود به حمایت از طر

و یک شرایط مرزي غلتک ،ست شده بودتنها نیمی از قاب تبا فرض تقارن حول یک محور مرکزي عمودي. تست شده بودند
تعمیم ،هاتستماهیت این . نشان دادندرا عالیپراکندگی انرژي و شکل پذیريهانمونه.داستفاده شده بودر میانه تیر کوپل

یک زیر سازه شامل دو طبقه ]18[و همکارانLi.دمحدود کربراي چند دلیلدیوارهاي برشی فوالدي کوپليهمهبه رانتایج
نمونه .. تست کردندرا طراحی شده به روش طراحی ظرفیتطبقه6دیوارهاي برشی فوالدي کوپلسازهنمونه ازپایین 

مرزي به طور دقیقی در شرایط اما.نشان دادراقدرت حمل بار عالی و پراکنده سازي انرژيدیوارهاي برشی فوالدي کوپل
Borell.تخمین زده شودبه عنوان برش پایه طراحیتواندیمنویسندگان پیشنهاد کردند که چرخش تیر پیوند .نظر گرفته نشد

پارامترهاي مهم فهم رفتار و توسعه این سیستم را به عنواندرجه کوپلینگ و مقاومت پالستیک،]10، 9[همکارانو 
يهازمیمکانوجاري شدن مطلوب يهازمیمکانروي ز تمرک، با عدديتحلیل پالستیک و شبیه سازي ز با استفاده ا،هایطراح

کوپلینگ در بازده ریتأثمچنین روش طراحی ظرفیت را براي این سیستم توسعه دادند و با بررسیه. دطبقه نرم مطالعه کردن
.پیشنهاد کردندبراي سیستم دیوار برشی کوپلرا 6/0و4/0بیندرجه کوپلینگیک،مواد

این .شودیمهاآنکارانهمحافظهطراحیه بمنجر،این سیستمطراحیوتحلیلبرايمناسبايشیوهفقدانوجود،نایبا
مقالهایندر. ه استکاوش کردروي طراحی لرزه اي و آنالیزرا با تمرکز دیوارهاي برشی فوالدي کوپلتحقیق سیستم 

. استشدهارائهستمیساینايلرزهطراحیبرايعملکرداساسبرمومسانطراحیشیوهشده وسیستم بحثيهازمیمکان
برايکمترتکرارو تعدادطراحیرويبیشترکنترلسازه،رفتارازشتریببینشبهمنجرهاسازهطراحیدرروشاینازاستفاده
سطحانتخابخطر بامختلفسطوحدرسازهطراحیامکان،شیوهایندراینبرعالوه. شدخواهدمطلوبطرحبهرسیدن

طبقه6سازهچندطراحیبرايروشاینازساختمانی، نپالبر اساس یک مدل.باشدیماجرال قابآسانیبهمطلوبعملکرد
،طراحی اولیهشیوهتصدیق عملکرد وارزیابیطراحی و همچنینبراي.استشدهاستفادهمختلفهايکوپلینگدرصدبا

با استفاده از یک روش جدید آنالیز در اینجا، .ته اسشدانجامشده،طراحیيهاقابتمامرويخطیغیراستاتیکیآنالیز
.شودیمانجام روش متداول نواريبجاي]19[که ذکر شده درهمان طورمدل غشا ارتوتروپیک 
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چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

3

سیستم . )1شکل(استیک تعمیم منطقی از شرایط موجود6به فرم دیوارهاي برشی فوالدي کوپل5صفحه با تیرهاي کوپل
در حالیکه ،اردیکپارچه را باقی بگذدیوار برشی فوالديبسیاري از منافع یک که دهدیمانتظار دیوارهاي برشی فوالدي کوپل

طراحی و آنالیز ،با این وجود، تحقیقات محدود روي رفتار. دهدیمافزایش رابازدهی مواد و انعطاف پذیري معماري
.استمحدود کردهرا دیوار برشی فوالدياستفاده گسترده تر از سیستم و، هدایت شدهدیوارهاي برشی فوالدي کوپل

Zhao وAstaneh-Asl]22[، یک نوانه عبرا 7بتنخارجی استوانه پر شده از يهاستونبا برشی فوالدي کوپلدیوارهاي
5/0با مقیاسطبقه3و 2نمونه هاي . دکردنمطالعه، احی ساختمانبخش از برنامه تحقیقات که آغاز شده بود به حمایت از طر

و یک شرایط مرزي غلتک ،ست شده بودتنها نیمی از قاب تبا فرض تقارن حول یک محور مرکزي عمودي. تست شده بودند
تعمیم ،هاتستماهیت این . نشان دادندرا عالیپراکندگی انرژي و شکل پذیريهانمونه.داستفاده شده بودر میانه تیر کوپل

یک زیر سازه شامل دو طبقه ]18[و همکارانLi.دمحدود کربراي چند دلیلدیوارهاي برشی فوالدي کوپليهمهبه رانتایج
نمونه .. تست کردندرا طراحی شده به روش طراحی ظرفیتطبقه6دیوارهاي برشی فوالدي کوپلسازهنمونه ازپایین 

مرزي به طور دقیقی در شرایط اما.نشان دادراقدرت حمل بار عالی و پراکنده سازي انرژيدیوارهاي برشی فوالدي کوپل
Borell.تخمین زده شودبه عنوان برش پایه طراحیتواندیمنویسندگان پیشنهاد کردند که چرخش تیر پیوند .نظر گرفته نشد

پارامترهاي مهم فهم رفتار و توسعه این سیستم را به عنواندرجه کوپلینگ و مقاومت پالستیک،]10، 9[همکارانو 
يهازمیمکانوجاري شدن مطلوب يهازمیمکانروي ز تمرک، با عدديتحلیل پالستیک و شبیه سازي ز با استفاده ا،هایطراح
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دیوارهاي برشی صفحه فوالدي کوپليهازمیمکان- 2
و مفاصل کوپلبراي دیوار برشی کوپل بتن مسلح متداول، مکانیزم پالستیک مطلوب شامل جاري شدگی خمشی در تیرهاي 

ه تحت نیروهاي جانبی توسعدیوارهاي برشی فوالدي کوپلیک مکانیزم پالستیک کهیزماناما . پالستیک در پاي دیوار است
نشان داده شده، میدان کششی در صفحات پرکننده در تمام طبقات و مفاصل پالستیک روي 2شکل که در همان طورابدییم

دیوارهاي برشی فوالدي کوپلتفاوت مکانیزم پالستیک بین سیستم . ردیگیمشکل هاستونتیرهاي مرزي و پاي ،کوپلتیرهاي 
با بسط دادن . کندیمفوالدي ممانعت يهاستمیسبتنی به يهاستمیساز توسعه نتایج تحقیق براي ،کوپلبتنیو دیوار برشی

AISCمفاد کوپلبه پیشگویی براي مکانیزم جاري شدن تیر توانیم8مهاربندهاي واگرايهاقاباتصال براي تیر ]1[2005
)1.6زاترکوتاهeطول کهیزماندر برش جاري خواهد شد کوپلتیر کندیماشاره . پرداخت به VوMه اشد، کب(

eکهیزمانهستند و کوپلترتیب مقاومت خمشی و مقاومت برشی پالستیک تیر  > 2.6( است، مفاصل پالستیک خمشی (
.ابدییمدر دو انتها توسعه 

تیرهاي کوپل مفاصل پالستیک خمشی ) ب(
را تشکیل دادند

تیرهاي کوپل در برش جاري ) الف(
اندشده

برشی فوالدي کوپلدیوارهايمکانیزم پالستیک .2شکل

عالوه بر . کندیمبراي مقاومت لنگر واژگونی ناشی از نیروهاي جانبی به سیستم معرفی یک مکانیزم اضافیکوپل کردن
این لنگر معادل. ردیگیمشکلنیرو هاي قائم مخالف و معادل در هر پایهيلهیوسبه 10کوپللنگر یک ،9ظرفیت لنگر هر پایه

نشان داده شده ) 1(همانطور که در معادله . استاهمحور مرکزي پایهینفاصله بتیرهاي کوپل در يهابرشمجموع ضرب 

٨ Eccentrically Braced Frames
٩ M
١٠ M
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به طور خالصه . باشدیمبراي سیستم کامل کوپل شدهیکاز صفر براي یک سیستم کوپل نشده تا محدوده درجه کوپلینگ
فراهم سازه اييهاالمانکاهش نیروهاي طراحی در لهیبه وستربزرگبازدهی دیوار برشی فوالديیک جفت کردنکوپل

که مرزي قائم يهاالمانو یافقمرزي يهاالمان،ترسبکبه صفحات جان دیوارهاي برشی فوالدي کوپلبنابراین، یک . کندیم
.نیاز دارداستترسبکمسطح يفوالدبرشی هايدیواردر رشانینظاز جفت 

دیوارهاي برشی فوالدي کوپليهاقاببراي 13کردلشیوه طراحی مومسان بر اساس عم- 3
سازوکارونهاییمکانتغییر. ردیگیمکاربهراستیکطوربهراسازهناخطیرفتار، عملکردمومسان بر اساس طراحیشیوه

. دهندیمکاهشرافرآینداینتکراروشوندیمواردطرحوتحلیلفرآینددرآغازازکههستند،طرحيهاهدفسازه،تسلیم
ابتدا، برش پایه . استارائه شدهصلبتبا اتصاالدیوارهاي برشی فوالدي کوپلبراي طراحی شیوهاین در این پژوهش،

با استفاده از توزیع. ر طراحی بدست آمده استطراحی با استفاده از دریفت هدف و مکانیزم جاري شدگی به عنوان معیا
صفحه هاي جان با استفاده از روش تیرهاي کوپل و،و انتخاب درجه کوپلینگ مناسب،این روشنیرو هاي جانبی پیشنهادي

حی سایر اعضا سازه بر اساس نیروهاي طرا،صفحات جانانتخاب تیرهاي کوپل وس ازپ.دطراحی شدنطراحی پالستیک
.تداخلی اعضا درنقطه عملکرد سازه با کنترل عملکرد مطلوب صورت گرف

دریفت هدف طراحی و مکانیزم جاري شدن مطلوب-الف
یک مقدار منطقی براي دریفت . هستندطراحیروشایندو معیار اصلی درمطلوب دریفت هدف و مکانیزم جاري شدن 

و همچنین مکانیزم جاري شدگی مطلوب باید در ابتدا )بهدف مطلومورد توجه قرار گرفتن رفتار سازه و عملکرد(هدف 
. فرض شودعملکردمومسان بر اساس شیوه طراحی 

پیشنهاد %2مقدار همچونواندتیم14دریفت هدف تحت سطح خطر زلزله طراحی،دیوار برشی فوالديدر مورد سازه هاي 
متناسببه طورکه دیوار برشی فوالديبراي یک .در نظر گرفته شودFEMA-450آیین نامه هاي سازهيلهیوسبه هشد

جاري شدگی شدید صفحات جان فوالدي و همچنین جاري شدگی در اتصاالت،در این سطح از دریفت،شدهطراحی
همچنین خرابی اجزا غیر سازه تحت زلزله % 2محدودیت دریفت . روندیمبدون از دست دادن عمده مقاومت انتظار ،خمشی

١١ Degree Coupling (DC)
١٢ M
١٣ Performance-Based Plastic Design(PBPD)
١٤ Design-Basis Earthquake(DBE): 10% Probability of exceedance in 50 year
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بر تواندیم، مقدار مناسب براي دریفت هدف 15تحت سطح خطر ماکسیمم زلزله مطرح. کوچک خواهد کردرا سطح طراحی
تخمین ، انجام شدهدیوارهاي برشی فوالدي کوپليهاستمیسروي راًیاخکهاساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی بزرگ مقیاس

توانیمه کهمان طور.]11، 18[.استنشان داده شده4و 3شکل عه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس در نتایج دو مطال. زده شود
پایین مقاومت با، تربزرگبا دریفتبعديدر حلقه هاي . استشروع به کاهش کرده% 3، مقاومت در دریفتمشاهده کرد 

دیوارهاي برشی فوالدي کوپليبراي سازه هامانع فروریختن% 3هدفیک دریفترونیااز .ادامه پیدا کرده استافتادن 
.دوانتخاب شتواندیمMCEتحت سطح خطر 

]18[دیوارهاي برشی فوالدي کوپلآزمایش چرخه اي . 3شکل

]11[فوالدي کوپلدیوارهاي برشیآزمایش چرخه اي . 4شکل

١٥ Maximum considered earthquake(MCE): 2% Probability of exceedance in 50 year

چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

6

بر تواندیم، مقدار مناسب براي دریفت هدف 15تحت سطح خطر ماکسیمم زلزله مطرح. کوچک خواهد کردرا سطح طراحی
تخمین ، انجام شدهدیوارهاي برشی فوالدي کوپليهاستمیسروي راًیاخکهاساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی بزرگ مقیاس

توانیمه کهمان طور.]11، 18[.استنشان داده شده4و 3شکل عه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس در نتایج دو مطال. زده شود
پایین مقاومت با، تربزرگبا دریفتبعديدر حلقه هاي . استشروع به کاهش کرده% 3، مقاومت در دریفتمشاهده کرد 

دیوارهاي برشی فوالدي کوپليبراي سازه هامانع فروریختن% 3هدفیک دریفترونیااز .ادامه پیدا کرده استافتادن 
.دوانتخاب شتواندیمMCEتحت سطح خطر 

]18[دیوارهاي برشی فوالدي کوپلآزمایش چرخه اي . 3شکل

]11[فوالدي کوپلدیوارهاي برشیآزمایش چرخه اي . 4شکل

١٥ Maximum considered earthquake(MCE): 2% Probability of exceedance in 50 year

چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

6

بر تواندیم، مقدار مناسب براي دریفت هدف 15تحت سطح خطر ماکسیمم زلزله مطرح. کوچک خواهد کردرا سطح طراحی
تخمین ، انجام شدهدیوارهاي برشی فوالدي کوپليهاستمیسروي راًیاخکهاساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی بزرگ مقیاس

توانیمه کهمان طور.]11، 18[.استنشان داده شده4و 3شکل عه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس در نتایج دو مطال. زده شود
پایین مقاومت با، تربزرگبا دریفتبعديدر حلقه هاي . استشروع به کاهش کرده% 3، مقاومت در دریفتمشاهده کرد 

دیوارهاي برشی فوالدي کوپليبراي سازه هامانع فروریختن% 3هدفیک دریفترونیااز .ادامه پیدا کرده استافتادن 
.دوانتخاب شتواندیمMCEتحت سطح خطر 

]18[دیوارهاي برشی فوالدي کوپلآزمایش چرخه اي . 3شکل

]11[فوالدي کوپلدیوارهاي برشیآزمایش چرخه اي . 4شکل

١٥ Maximum considered earthquake(MCE): 2% Probability of exceedance in 50 year



چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

7

تخمین دریفت جاري شدن-ب
به ،دریفت جاري شدگیدرستتخمین بنابراین . وابسته استدریفت جاري شدگیبهتقاضاي شکل پذیري هدف سیستم 

به طور. ستامورد نیاز ، برسدتواند به اهداف عملکردي مطلوبمنظور یافتن برش پایه طراحی مقتضی براي اینکه سیستم ب
پوش نمودارا بررسیب.]15[تعریف شده استکلی دریفت جاري شدگی در نقطه تالقی منحنی پوش اور دو خطی معادل

θدریفت جاري شدگی ،تحلیلینتایج و ) 5شکل (آزمایشگاهی چرخه اييهاتست = .در نظر گرفته شد0.005

]11[ه طبق3پوش نمودار چرخه اي تست آزمایشگاهی . 5شکل

طراحی تیرهاي کوپل-ج
در روش طراحــی بــر اســاس مقاومــت بــا . اي و مهــم و تــأثیر گــذار در طراحــی اســتدرجــه کوپلینــگ یــک پــارامتر پایــه

هرچـه باشـد بایـد    درجـه کوپلینـگ  گـردد؛ کـه مقـدار    در ایـن فراینـد مشـخص مـی    درجه کوپلینگمقدار ،تکرار محاسبات
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هرچـه باشـد بایـد    درجـه کوپلینـگ  گـردد؛ کـه مقـدار    در ایـن فراینـد مشـخص مـی    درجه کوپلینگمقدار ،تکرار محاسبات
ایــن روش بــه . اســتفاده شــد]17[و همکــاران Harriesدر اینجــا از روش طراحــی مومســان بــر اســاس عملکــرد . بپــذیریم

دهـد کـه خـود درجـه کوپلینـگ مطلـوب را انتخـاب کنـد و امکـان رسـیدن بـه اهـداف مطلـوب را بررسـی               طراح اجازه می
:این روش عبارتند ازيهاگام. کند

مورد نظر درجه کوپلینگانتخاب -1
)2(از معادله ،16محاسبه نیروي کوپل واژگونی با داشتن لنگر واژگونی-2
)2(∑V = .
با فرض توزیع مقاومت (بدست آوردن برش طراحی هر تیر کوپل با توزیع نیروهاي برشی تیرهاي کوپل در ارتفاع -3

)]PBPD]12تیرهاي کوپل بر اساس توزیع پیشنهادي روش 

١٦ Overturning Moment (OTM)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Drift(%)

چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

7

تخمین دریفت جاري شدن-ب
به ،دریفت جاري شدگیدرستتخمین بنابراین . وابسته استدریفت جاري شدگیبهتقاضاي شکل پذیري هدف سیستم 

به طور. ستامورد نیاز ، برسدتواند به اهداف عملکردي مطلوبمنظور یافتن برش پایه طراحی مقتضی براي اینکه سیستم ب
پوش نمودارا بررسیب.]15[تعریف شده استکلی دریفت جاري شدگی در نقطه تالقی منحنی پوش اور دو خطی معادل

θدریفت جاري شدگی ،تحلیلینتایج و ) 5شکل (آزمایشگاهی چرخه اييهاتست = .در نظر گرفته شد0.005

]11[ه طبق3پوش نمودار چرخه اي تست آزمایشگاهی . 5شکل

طراحی تیرهاي کوپل-ج
در روش طراحــی بــر اســاس مقاومــت بــا . اي و مهــم و تــأثیر گــذار در طراحــی اســتدرجــه کوپلینــگ یــک پــارامتر پایــه

هرچـه باشـد بایـد    درجـه کوپلینـگ  گـردد؛ کـه مقـدار    در ایـن فراینـد مشـخص مـی    درجه کوپلینگمقدار ،تکرار محاسبات
ایــن روش بــه . اســتفاده شــد]17[و همکــاران Harriesدر اینجــا از روش طراحــی مومســان بــر اســاس عملکــرد . بپــذیریم

دهـد کـه خـود درجـه کوپلینـگ مطلـوب را انتخـاب کنـد و امکـان رسـیدن بـه اهـداف مطلـوب را بررسـی               طراح اجازه می
:این روش عبارتند ازيهاگام. کند

مورد نظر درجه کوپلینگانتخاب -1
)2(از معادله ،16محاسبه نیروي کوپل واژگونی با داشتن لنگر واژگونی-2
)2(∑V = .
با فرض توزیع مقاومت (بدست آوردن برش طراحی هر تیر کوپل با توزیع نیروهاي برشی تیرهاي کوپل در ارتفاع -3

)]PBPD]12تیرهاي کوپل بر اساس توزیع پیشنهادي روش 

١٦ Overturning Moment (OTM)



چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد
و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فوالدهاي پر استحکام در صنعت سازه

8

از دو AISCنامه رشی مطابق با آیینب- جهت طراحی تیرها از لحاظ عملکرد در سه دسته تیر برشی و خمشی و خمشی-4
گردد معادله زیر استفاده می

)3(e ≤ . ×
)4(e ≥ . ×

لنگر پالستیک تیر: Mکه در روابط فوق  V :برش پالستیک تیر e : و طول موثر تیرL :فاصله مرکز تا مرکز دیوارهاي برشی فوالدي
ارضـا شـود و   ) 4(جهـت طراحـی تیـر خمشـی بایـد معادلـه       . قـرار باشـد  بر) 3(برشی باید شـرایط معادلـه   براي طراحی تیر 

و ) 3(برشـی بایـد لنگـر و بـرش پالسـتیک تیـر بـه گونـه اي طراحـی شـود کـه بـین معادلـه              -جهت طراحـی تیـر خمشـی   
.قرار گیرد) 4(

طراحی صفحات جان فوالدي-د
کار خارجی انجام شده روي مکانیزم جاري . طراحی صفحات جان با استفاده از رویکرد طراحی پالستیک انجام خواهد شد

دیوارهاي برشی فوالدي کار براي یک قاب همعادلبا نوشتن . باشدیمشدگی در طی تغییر شکل پالستیک معادل با کار داخلی
نشان 6شکلهمانطور که در در دو مکانیزم مطلوب و مکانیزم طبقه نرمکلی با اتصاالت مقاوم خمشی و پاي گیردارکوپل

یکسان و همچنین با فرض)5معادله (تبعیت کندPBPDفرضی که مقاومت صفحات جان از توزیع نیروي جانبی وداده شده
براي جلوگیري از ψضریب اطمینان با اعمالهمچنین و ) 6(له بودن زاویه میدان کششی در طبقات مجاور همچون معاد

همچون (tb)بدست آید بر اساس ضخامت صفحه جان در طبقه باال تواندیمضخامت صفحات در هر طبقه مکانیزم طبقه نرم، 
:)7(معادله 

مکانیزم طبقه نرم) ب(مکانیزم پالستیک مطلوب ) الف(ل مکانیزم پالستیک خرابی سیستم دیوارهاي برشی فوالدي کوپ. 6شکل
)ب( )الف(
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PBPDام در روشiضریب توزیع طبقه βکه در این روابط t ضخامت ورق طبقهiام α زوایه میدان کششی در طبقهiام
Fi برش طبقهiام M ( امiلنگر پالستیک المان مرزي افقی طبقه ( M ( امiلنگر پالستیک تیر کوپل در طبقه ( Lفاصله مرکز به مرکز دو پایه دیوار برشی فوالدي Fمقاومت جاري شدن ورق فوالدي

نیترکوچکصفحات جان باید به . بدست آید)5(ه با استفاده از معادلتواندیمضخامت صفحات جان براي طبقات دیگر 
باید براي نیروهاي هاآنچون شودیمترنیسنگمرزي يهاالمانطرح محافظه کارانه منجر به . سایز شودضخامت در دسترس

.طرح شوندنهایی مورد انتظار صفحات جان بر اساس رویکرد طراحی ظرفیت

مرزييهاالمانطراحی -ه
بر اساس عملکرد و طراحیظرفیترویکرد طراحیدوبر اساسدتوانیمنیروهاي طراحی مرزي  يهاالمانطراحیبه منظور 

باید بر اساس نیروها نظیر مقاومت جاري شدن مورد انتظار مرزييهاالمانطراحی، ظرفیتطراحیدر روش. بدست آید
بر مرزييهاالمانحی طرابر اساس عملکرد،در شیوه طراحی .و تیرهاي کوپل صورت گیردمیدان کششی در صفحات جان

.]16، 6[ردیگیمعملکرد سازه با کنترل عملکرد مطلوب صورت در نقطهاساس نیروهاي داخلی اعضا 

مدل سازي عددي - 4
استفاده نواريمدلبجاي روش متداول]19[از یک روش مدل غشا ارتوتروپیکبه منظور مدلسازي عددي،در گام بعدي 

محورهاي . ]3[است اختصاص یافته به قطر فشاري کمتر از قطر کششی صفحه جانو مقاومتسختی،این روشدر .شودیم
نرم افزاربا استفاده ازاین روش،در مطالعه حاضر. ابندییمدوران در هر طبقهαمحلی المان غشا به مقدار محاسبه شده زاویه 

SAP2000نتایج شبیه ، مفروضات مدلسنجیاعتبارمنظوربه، آزمایشگاهی جامعيهاتستبه دلیل نبود . بکار گرفته شد
وارهاي آزمایشگاهی دیيهاتستاین نتایج به طور مجزا با .تمورد استفاده قرار گرف]9[و همکاران Borelloسازي عددي 
نزدیک مدل نواري به طورقابل قبولدقتا غشا ارتوتروپیک بمدل. ]9[اندشدهصحت سنجی کوپليرهایو تبرشی فوالدي 
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نیترکوچکصفحات جان باید به . بدست آید)5(ه با استفاده از معادلتواندیمضخامت صفحات جان براي طبقات دیگر 
باید براي نیروهاي هاآنچون شودیمترنیسنگمرزي يهاالمانطرح محافظه کارانه منجر به . سایز شودضخامت در دسترس

.طرح شوندنهایی مورد انتظار صفحات جان بر اساس رویکرد طراحی ظرفیت

مرزييهاالمانطراحی -ه
بر اساس عملکرد و طراحیظرفیترویکرد طراحیدوبر اساسدتوانیمنیروهاي طراحی مرزي  يهاالمانطراحیبه منظور 

باید بر اساس نیروها نظیر مقاومت جاري شدن مورد انتظار مرزييهاالمانطراحی، ظرفیتطراحیدر روش. بدست آید
بر مرزييهاالمانحی طرابر اساس عملکرد،در شیوه طراحی .و تیرهاي کوپل صورت گیردمیدان کششی در صفحات جان

.]16، 6[ردیگیمعملکرد سازه با کنترل عملکرد مطلوب صورت در نقطهاساس نیروهاي داخلی اعضا 

مدل سازي عددي - 4
استفاده نواريمدلبجاي روش متداول]19[از یک روش مدل غشا ارتوتروپیکبه منظور مدلسازي عددي،در گام بعدي 

محورهاي . ]3[است اختصاص یافته به قطر فشاري کمتر از قطر کششی صفحه جانو مقاومتسختی،این روشدر .شودیم
نرم افزاربا استفاده ازاین روش،در مطالعه حاضر. ابندییمدوران در هر طبقهαمحلی المان غشا به مقدار محاسبه شده زاویه 

SAP2000نتایج شبیه ، مفروضات مدلسنجیاعتبارمنظوربه، آزمایشگاهی جامعيهاتستبه دلیل نبود . بکار گرفته شد
وارهاي آزمایشگاهی دیيهاتستاین نتایج به طور مجزا با .تمورد استفاده قرار گرف]9[و همکاران Borelloسازي عددي 
نزدیک مدل نواري به طورقابل قبولدقتا غشا ارتوتروپیک بمدل. ]9[اندشدهصحت سنجی کوپليرهایو تبرشی فوالدي 
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.)7شکل(غشا ارتوتروپیک به اندازه کافی دقیق براي ارزیابی پاسخ غیرخطی سیستم تلقی شدمدلبنابراین . کندیمدنبالرا 

صحت سنجی مدل سازي عددي.7شکل

نمونهيهاطرح- 5
يهاساختمانپالن در این بررسی بر اساسهندسه. ندطراحی شدطبقه6، سه نمونه سازه طراحی ارائه شدهبه اعتبار روش 

10براي سطح اولین طبقه اهجرم . )8شکل (د بودن]14[شده در ارائه SACطبقه 9نمونه  × 10 kg و براي باقی مانده
9.9سطوح طبقات  × 10 kgبودند.

)ب()الف(
نما-پالن   ب-الف: ساختمان نمونه. 8شکل

نیروهاي . پیکربندي شدنددر امتداد محیط در هر جهت) دیوار8مجموع (WC-SPSWساختار نمونه با چهار مجموعه از 
تعیین شده Dکالیفرنیا با کالس سایت آنجلسلسدر موقعیت ) 1ضریب اهمیت مساوي (جانبی براي یک ساختمان اداري 

با توجه به . )9شکل(مورد استفاده قرار گرفتMCEسطح خطر تحت]ASCE7]2شکل طیف پاسخ طرح ارائه شده در . بود
ASCE7،بارهاي طراحی با استفاده از روش . بدست آمدثانیه 55/0تقریبی ساختمان نمونه تناوبدورهPBPDتعیین شدند .

ASTM A36براي صفحات جان از . باشدیمPBPDتوزیع بار بر اساس توزیع پیشنهادي روش 248-MPa]4 [ و براي
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ASTM A992از ل مرزي و تیرهاي کوپيهاالمان 345-MPa]5[ مقاطع وAISCاستفاده شد .

طیف پاسخ طراحی. 9شکل

دریفت هدف براي اینمحافظه کارانه به طور. دهدیمنشان را PBPDدر شیوه شدهپارامترهاي طراحی استفاده 1جدول 
.پینچینگ اعمال شدبراي محاسبه دریفت هدف موثر براي رفتار ،2/1برابرC2همچنین ضریب فرض شد و % 2سطح خطر 

در ارتفاعتوزیع جرم سازه . 2جدولPBPDپارامترهاي روش. 1جدول

Design Parameters 2% in 50 years Hazard
(MCE)

Sa 1.07g

T 0.7 sec

Yield Drift Ratio θy 0.50%

Target Drift Ratio θu 2%
Inelastic Drift Ratio

θp= θu-θy
1.50%

μs=θu/θy 3.33
Rμ 3.23

λ(=C2) 1.2

γ 0.54

α 3.73

V/W 0.160

Design Base Shear 2330 KN

Floor hj (cm) wj (Kg)
1 550 1000000
2 950 990000
3 1350 990000
4 1750 990000
5 2150 990000
6 2550 990000

Total 5950000
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وزن هر . ارائه شده است3جدول راحی در طنمونه هاي.اندشدهنمونه اولیه با سه درجه کوپل مختلف طراحی يهاساختمان
. استبرجسته شده10شکل در هاجز نمونه

مشخصات نمونه سازه هاي طراحی. 3جدول
prototype story t (cm) Exterior VBE Interior VBE HBE CB

CR=60%

6 0.06 W10x33 W16x36 W10x26 W10x54
5 0.09 W16x40 W16x67 W10x39 W12x72
4 0.12 W16x57 W18x86 W10x54 W14x90
3 0.14 W18x71 W18x106 W10x77 W14x99
2 0.16 W18x76 W18x119 W12x79 W14x109
1 0.17 W18x192 W18x143 W12x87 W14x120

CR=45%

6 0.06 W10x33 W16x36 W10x26 W10x39
5 0.1 W16x40 W16x57 W10x39 W12x53
4 0.13 W16x57 W18x76 W10x54 W12x65
3 0.15 W18x65 W18x97 W10x77 W12x79
2 0.17 W18x76 W18x119 W12x79 W14x90
1 0.18 W18x192 W18x143 W12x87 W14x90

CR=30%

6 0.07 W10x33 W16x36 W10x26 W8x21
5 0.11 W16x40 W16x57 W10x39 W10x45
4 0.014 W16x57 W18x76 W10x54 W10x54
3 0.17 W18x60 W18x86 W10x68 W12x53
2 0.18 W18x71 W18x106 W12x72 W12x58
1 0.19 W18x175 W18x130 W12x79 W12x65

اجزاي وزن نمونه هاي طراحی. 10شکل
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،کوپلینگبا کاهش درجهکهشودیممشاهده .بیشتر وزن سیستم را تشکیل داده استالمان مرزي قائم، اهبراي همه نمونه 
این . دیآیمبدست المان مرزي قائمکاهش سایز لهیبه وسبه طور عمده این کهردیگیمصورت کاهش بیشتر وزن سیستم 
.خواهد بودمسلمشتریببراي تعداد طبقات سطح کوپلینگ کاهش افزایش بازدهی سیستم با 

آنالیز استاتیکی غیرخطی- 6
منطقه اولیه اهبراي همه نمونه .استنشان داده شده11شکل در هانمونهبرش پایه نرمال شده در برابر دریفت بام براي 

چنانکه صفحاتد،کننیمشروع به نرم شدن اهدر برش پایه طراحی نمونه. استخطی،برش پایه طراحیآستانهپاسخ تا
در ادامه با گسترش جاري شدن صفحات جان و شروع به جاري شدن تیرهاي کوپل، .کنندیمجان شروع به جاري شدن 

مرزي افقی، سختی کاهش بیشتري داده و در نهایت با يهاالمانبا آغاز جاري شدن . ابدییمبیشتر کاهش اهسختی نمونه 
به دلیل صفحات با ضخامت CR=60%در نمونه با . رسدیمنمونه به مقاومت نهایی خود ،هاستونآغاز تشکیل مفصل در پاي 

در ادامه افت سختی کمتري تريقوولی به دلیل تیرهاي کوپل دهدیمآغاز جاري شدگی و افت سختی زودتر رخ ،کمتر
ماکسیمم برش پایه . رسندیمدر نهایت هر سه نمونه به مقاومت نهایی یکسانی . دهدیمارائه CR=30%نسبت به نمونه هاي 

. مورد مالحظه قرار گیردبه عنوان یک تخمین اضافه مقاومت سیستم تواندیمبرش پایه طراحی لهیوسبه نرمال شده 

نتایج آنالیز استاتیکی غیر خطی نمونه هاي طراحی. 11شکل

براي نسبت . نشان داده شده است12شکل در در نقطه عملکرد سازه تحت سطح خطر انتخابیاهرانش طبقه نمونه 
CR=30%با این وجود .استهرخ دادماکسیمم دریفت طبقه در طبقه سومCRدستیابی به رانش %60و %45یطراح

.دارندترکنواختییطراح%60و CR،45%پاسخ با .ددر سطح طبقه چهارم انجام دادنا طبقه حداکثر خود ر
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توزیع دریف طبقات. 12شکل

نتیجه گیري.7
فراهم سازه اييهاالمانکاهش نیروهاي طراحی در لهیبه وستربزرگبازدهی برشی فوالديدیوار یک جفت کردنکوپل

ارائه براي آنالیز و طراحینظاممندیک رویکرد ، براي این سیستمپیشنهاديروش طراحی مومسان بر اساس عملکرد.کندیم
تکرار کمتر براي رسیدن به طرح مطلوب و تعداداز رفتار سازه، کنترل بیشتر روي طراحی منجر به بینش بیشترو دهدیم

اجرا به آسانی قابلبا انتخاب سطح عملکرد مطلوبامکان طراحی سازه در سطوح مختلف خطر،اینعالوه بر. خواهد شد
تحت شرایط بارگذاري پوش اور مورد هاسازهاین . سازه شش طبقه نمونه تایید شدروش طراحی با طراحی سه . باشدیم

سازه . سازه هاي نمونه با درجه کوپلینگ مختلف سختی اولیه و مقاومت نهایی مشابه نشان دادند.دقرار گرفتنیعه تحلیلمطال
يرهایو تاهولی پس از جاري شدن ورق کنندیمطراحی شده با درجه کوپلینگ باالتر افت سختی را زودتر آغاز ه هاي نمون

همچنین افزایش درجه کوپلینگ در طراحی باعث افزایش وزن . رسندیمماکوپل به سختی و مقاومت یکسانی با دیگر نمونه 
.کندینمدر حالیکه تغییر محسوسی در الگوي توزیع دریفت طبقات ایجاد شودیمسازه 
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