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چکیده
از آن زمان که شتابنگار اختراع شد و توسط زلزله شناسان براي ثبت زلزلههاي بزرگ و متوسط بکار گرفته شد ،مشخص گردید
که نیرهایی که تا آن زمان به عنوان نیروي زلزله در نظر گرفته شده است بسیار کوچکتر از نیروهایی است که ساختمانها در عمل در
حین زلزله تحمل میکنند .پس این سؤال مطرح میشود که ساختمانهایی که براي نیروهاي آییننامهاي طرحشدهاند ،چگونه میتوانند
نیروهاي بزرگ حاصل از زلزله را تحمل نمایند؟ پاسخ این سؤال را باید در رفتار غیر ارتجاعی سازهها جستجو نمود .سازهها در
هنگام وقوع زلزلههاي متوسط و باال وارد محدوده غیرخطی میگردند و براي طراحی آنها نیاز به یک تحلیل غیرخطی میباشد ولی به
دلیل پرهزینه و وقتگیر بودن این روش و عدم گستردگی برنامههاي تحلیلی غیرخطی و سهولت روش خطی ،روشهاي تحلیل و
طراحی متداول بر اساس تحلیل خطی سازه و با نیروي کاهشیافته زلزله صورت میگیرد .کاهش مقاومت سازه از مقاومت االستیک
موردنیاز عموماً از طریق استفاده از ضرایب کاهش مقاومت انجام میپذیرد .بدین منظور آییننامههاي طراحی لرزهاي کنونی با فلسفه
ذکرشده ،نیروهاي لرزهاي براي طراحی خطی سازه را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاك محل
احداث سازه است ،به دست میآورند و براي لحاظ کردن اثر رفتار غیرخطی و اتالف انرژي در اثر میرایی و اثر اضافه مقاومت سازه،
این نیروي خطی را به کمک ضریب کاهش مقاومت (ضریب رفتار) به نیروي طراحی تبدیل میکنند .مطابق با آییننامه طراحی
ساختمانها در برابر زلزله ( ،)2800ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده خصوصیاتی مانند شکلپذیري ،نامعینی و اضافه مقاومت
موجود در سازه ساختمان است .این ضریب با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان و تمهیداتی که براي شکلپذیر کردن آن بهکاربرده
شده است تغییر میکند .در محاسبه ضریب رفتار اثر دو عامل شکلپذیري و اضافه مقاومت قابلتوجه است .به دلیل وجود
شکلپذیري ،سازه قابلیت اتالف انرژي هیسترزیس را دارا میباشد ،و کمک میکند تا نیروي زلزله براي طرح سازه کاهش یابد .با ذکر
این موارد و با توجه به بررسیهاي صورت گرفته در آییننامه  2800نشان داده است که ضریب رفتار ساختمان براي سیستمهاي
سازهاي محدودي ارائه شده است و زمانی که به دالیل مختلف معماري و سازهاي مجبور به استفاده از دیوار برشی پارهاي شویم ،این
آییننامه مقدار دقیقی را براي محاسبات فنی ارائه نکرده است .با توجه به این امر در پژوهش حاضر سعی خواهد شد با توجه به
اهمیت موضوع استفاده از دیوار برشی پارهاي به بررسی محاسبه ضریب رفتار این نوع سیستم سازهاي ترکیبی دستیابیم.
کلمات کلیدی:دیوار برشی بتنی ،بازشو ،ضریب رفتار،آیین نامه  ،2800تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور .
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 .1مقدمه
در مهندسی سازه ،دیوار برشی دیواری است که از قطعات مهاری (قطعات برشی) ساخته شده و وظیفه خنثی کردن
اثر بارهای جانبی وارد شده بر سازه را بر عهده دارد .دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار باد و
بار زلزله طراحی میشود .طبق آییننامههای ساختمانی ،تمام دیوارهای خارجی در سازههایی با اسکلت چوبی و فوالدی ،باید
مهاربندی شوند .برخی از دیوارهای داخلی ساختمان نیز با توجه به اندازهٔ ساختمان ،باید به شکل مناسبی مهاربندی گردند.
یکی از سیستم های مقاوم در برابر زلزله سیس تم دیوار برشی بتنی است که عملکرد مناسب آن در زلزله های گذشته مورد
توجه مهندسین قرار گرفته است .دیوارهای برشی اعضای اصلی مقاومت در برابر بار جانبی در سازه های بتن آرمه محسوب می
شوند .این دیوارها نه تنها باید مقاومت کافی را در سازه ایجاد نمایند ،بلکه باید شکل پذیری کافی به منظور اجتناب از شکست
ترد به خصوص تحت بارهای قوی لرزه ای را فراهم آورند .در سال های اخیر زلزله های شدیدی در اطراف شهرهای مدرن رخ
داده که خسار ت های شدیدی به سازه ها و ساختمان ها وارد کرده است .با توجه به طرح و اجرای سازه ها بر اساس آیین نامه
ها و استانداردهای طراحی مقاوم سازه ها در برابر زلزله ،این خسارت های وارد شده فراتر از انتظار مهندسان بوده است .با وجود
این بسیاری از دیوار های برشی بتن آرمه در کشور ما و سایر نقاط دنیا به دالیل متعدد اعم از تغییر ملزومات آیین نامه های لرزه
ای ،ضعف در طراحی یا اجرا ،گذشت زمان و تأثیر عوامل مخرب محیط ،اجرای وصله میلگردها در محل مفصل پالستیك ،و در
مواردی هم اثر خرابی ها و ضعف های ناشی از زلزله های قبلی یا بارهای انفجاری ،نیاز به بازبینی دقیق تر دارند .در سال های
گذشته تحقیقات زیادی توسط محققین مختلف برای تعیین رفتار ساختمان های دارای دیوار برشی بتنی در برابر بارهای لرزه
ای صورت گرفته است .بررسی ادبیات فنی در این فصل نشان می دهد که تا کنون مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی بر روی
تقویت دیوار برشی پاره بتنی صورت نگرفته ،و بیشتر تحقیقات در این زمینه محدود به دیوار های بتنی کامل بوده است.
 .1مبانی روند محاسبه ضریب رفتار
 1-2تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور و مفاهیم اولیه آن
تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور یك نوع تحلیل افزایشی است که نیرو به صورت گام به گام زیاد میشود و باعث هُل
دادن سازه میشود .این افزایش بارگذاری تا جایی ادامه مییابد که سازه دچار اولین مفصل پالستیك شود .پس از تشکیل
اولین مفصل پالستیك ،سازه همچنان مقاوم است و می توان بارگذاری را افزایش داد این افزایش نیرو تا جایی ادامه پیدا می-
کند،که سازه دچار فرو ریزش شود .در شکل ( )1نمونهای از نمودار نیرو -تغییرمکان حاصل تحلیل استاتیکی غیرخطی مشاهده
میکنید.

شکل -1نمودار نیرو -تغییرمکان
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 .2مبانی نحوۀ دو خطی کردن منحنی پوش آور
معموالً نمودار پوش آور به یکی از روشهای زیر دو خطی میشود:
 1-2روش پریستلی و پاولی
در این روش که توسط پریستلی و پائولی بیان شد یك مقدار برای

) مقاومت تسلیم سازه) فرض شده ،سپس از مبدأ

 0.75روی منحنی تغییرمکان -نیروی برشپایه (شکل )2وصل نموده و تا خط
به نقطه
تقاطع این دو خط منحنی مذکور افقی فرض میشود.

ادامه داده میشود .از محل

شکل -2روش پریستلی و پاولی

در شکل( )3که مربوط روش پریستلی و پاولی میباشد یك نمودار دو خطی برش پایه -جابهجایی نشان داده شده است
که  K0سختی االستیك نمودار دو خطی است که شیب قسمت خطی منحنی نیرو -تغییرمکان است و K1سختی سازه بعد از
تسلیم میباشد که به صورت ضریبی از خواهد بود]2[ :
()1
در رابطه فوق Vyنیروی برش تسلیم V0 ،نیروی برشی ماکزیمم (بر روی منحنی دو خطی) m ،تغییرمکان متناظر با

 y ، V0تغییر مکان متناظر با  Vyو  uتغییر مکان در آستانه شکست سازه میباشد.

قابلیت یك سازه در داشتن تغییرمکان باالتر از حد خطی و جذب انرژی در تغییرشکلهای بزرگ به وسیله رفتار
غیرخطی را شکلپذیری میگویند .معموالً نسبت شکلپذیری به صورت زیر تعریف میشود:
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,

شکل -3نمودار دو خطی برش پایه-جابهجایی

 .3پارامترهای مؤثر بر مقدار ضریب رفتار
تحقیقات محققین دانشگاه برکلی 1نشان داد که اجزا تشکیل دهنده ضریب رفتار از چهار ضریب تشکیل میشوند که
در رابطه ( )1ذکر شده است.
()1
در رابطه فوق
میباشد.

ضریب اضافه مقاومت،

ضریب ناشی از شکلپذیری،

ضریب نامعینی و

ضریب میرایی

 -1-3ضریب اضافه مقاومت
مقاومت جانبی ساختمان عموماً از مقاومت طراحی آن تجاوز میکند و اکثراً اعضای با ظرفیتی مساوی یا بیشتر از
بارهای طراحی طرح می شوند و تقریباً تمامی اعضای دارای مقاومت اضافی هستند .در برخی از موارد هندسه و یا برخی الزامات
طراحی آیین نامه ای اندازه اعضای بزرگتر و در نتیجه ظرفیت بیشتری از الزاماتی که در روابط نیرویی و تنشی آیین نامهای
موجود است به وجود میآورد .در بعضی از موارد ،الزامات طراحی با توجه به تغیرمکان ضرورت میگیرد که اندازه بزرگتری برای
اعضاء از اندازهای که مقدار تنش الزم میداند به دست میآید .ضریب اضافه مقاومت به عوامل زیادی بستگی دارد که به طور
کلی و خالصه میتوان به صورت زیر بیان نمود:
 -1-1-3درجه نامعینی
مطالعات آماری روی سازهها نشان داده است که در توزیع مجدد نیروها در سازه در محدودۀ رفتار غیرخطی درجه
نامعینی بیشترین تأثیر را روی اضافه مقاومت سازههای شکلپذیر دارا میباشد .اکثر سازهها دارای درجات نامعین زیادی
هستند که به دلیل وجود قیود اضافه بر نیاز برای پایداری سازه است .وجود این قیود اضافی باعث میشود تا نه تنها سازه با
Berkleley
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تشکیل اولین مفصل پالستیك دچار ناپایداری نشود بلکه بتواند به باربری خود ادامه دهد و پس از تشکیل اولین مفصل
پالستیك دچار ناپایداری نشود و بارهای وارده را تحمل کند .بدین ترتیب برای ناحیه غیر االستیك سازهها یك مقاومت افزون
بر آنچه که در تحلیل و طراحی به روش خطی دیده شده است به وجود میآید که به این مقاومت ناشی از غیرخطی شدن
مصالح و تشکیل مفاصل پالستیك از لحظه تشکیل اولین مفصل پالستیك تا فرو ریختن سازه ،مقاومت افزون یا اضافه مقاومت
میگویند .بدیهی است که هر چه میزان قیود اضافی و نامعین سازه بیشتر باشد اضافه مقاومت افزایش مییابد.
 -2-1-3مقاومت مصالح مصرفی
مقاومت مصالح مصرفی اغلب بیشتر از مقاومت مشخصه اسمی ذکر شده برای آنها میباشد و سخت شدگی کرنش در
فوالد نیز باعث اضافه شدن مقاومت آنها میشود که در طراحی منظور نمیشود.
 -3-1-3ضوابط آیین نامهای
ضوابط محافظه کارانه آیین نامه ها محدودیت تعداد مقاطع مورد استفاده از نظر اندازه و شکل و اهمیت بیشتر بارهای
قائم در طراحی نیز باعث افزایش مقاومت میشود.
 -4-1-3اثرات اجزای غیر سازهای
اثرات اجزای غیر سازه ای که در طراحی به عنوان بخشی از سیستم مقاوم جانبی منظور نمیشوند ولی عمالً در باربری
جانبی شرکت ندارند و همچنین تأثیری که این اعضا میتوانند بر روی سختی سازه داشته باشند و در واقع نحوۀ انتخاب سختی
اعضا نیز از مواردی محسوب میشود که بر روی ضریب اضافه مقاومت تأثیر میگذارند.
 -5-1-3فرضیات محافظه کارانه
ال صرف نظر از
در مدلهایی که برای تحلیل سازهها به کار می روند عموم ًا از فرضیات محافظه کارانه استفاده میشود .مث ً
ال
رفتار سه بعدی سازه و همچنین روش طراحی نیروی جانبی معادل استاتیکی عموماً نتایج محافظه کارانهای ارائه میدهد .مث ً
در سیستم منظم با چند درجه آزادی این روش برش پایه بزرگتری نسبت به روش تحلیل طیفی ارائه میدهد.
از عوامل دیگر مؤثر بر ضریب اضافه مقاومت میتوان به اثرات خاک خیلی نرم ،اثرات  ، p-اثرات پیچشی زلزله ،اندرکنش
خاک و سازه اشاره نمود .با توجه به توضیحاتی که در رابطه با ضریب اضافه مقاومت بیان شد مشخص میشود که این ضریب
تابع پارامترهای مختلفی میباشد و با توجه به شرایط مختلف مقدار آن در هر قاب متفاوت میباشد .در شکل ( )5نموداری از
رفتار کلی سازه نشان داده شده است.
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شکل -4رفتار کلی سازه

برای تعیین مقدار ضریب اضافه مقاومت عالوه بر روشهای آزمایشگاهی میتوان از روشهای تحلیلی همچون روش
استاتیکی غیرخطی استفاده نمود .ضریب اضافه مقاومت به صورت زیر محاسبه می گردد:
()2

برش پایه طرح بر اساس آیین نامه میباشد برش پایه طراحی در بعضی از مقاالت برابر برش پایه
در رابطه فوق
هنگامی که اولین مفصل پالستیك ایجاد میشود ،در نظر گرفته می شود که در این مقاله نیز به همین صورت عمل خواهد
شد .پس در نهایت رابطه ( )2به صورت زیر تغییر خواهد کرد:
()3

 :برش پایه هنگامی که اولین مفصل پالستیك ایجاد میشود.

 .4روش تحقیق
 1-4معرفی نمونه مطالعاتی
در این مقاله به منظور بررسی و محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه ایی با دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه مقدار آن
با آیین نامه  2800ویرایش چهارم ،از سه گروه مطالعاتی به نام گروه های  A,B,Cاستفاده می کنیم ،هر یك از این گروه ها
مطالعاتی زیر مجموعه ایی با سه نمونه مطالعاتی را تشکیل می دهد،که در مجموع  9نمونه مطالعاتی که نام های
 C-3-C-2-C-1-B-3-B-2-B-1-A-3-A-2-A-1نامگذاری شده اند را تشکیل می دهند ،در شکل های زیر مشخصات
هندسی و دتایل اجرایی مدل های مورد استفاده قرار گرفته را مشاهده می نمایید..
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شکل  -5نمایی هندسی نمونه های مدلسازی شده گروه A

شکل  -6نمایی هندسی نمونه های مدلسازی شده گروه B

شکل  -7نمایی هندسی نمونه های مدلسازی شده گروه C

 2-4معرفی مشخصات کلی و پارامترهای موثرمورد تحلیل
در این پژوهش برای بررسی اثر تاثیر دیوار های برشی پاره ایی بر روی عملکرد ساختمان سه نمونه ساختمان  4و  8و 12
طبقه با دیوار برشی کامل و با دیوار برشی دارای بازشو (پاره ایی) مورد مطالعه قرار گرفتند ،در جدول  1مشخصات کامل نمونه
های مورد تحلیل و پارامترهای موثر آن نشان داده شده است.
جدول  :1مشخصات مدل نمونه  Aو B
تعداد طبقات

نام گروه
Group A

 4طبقه

Group B

 8طبقه

Group C

 12طبقه

مشخصات جداساز

نام مدل
A-1

بدون دیوار برشی (سیستم قاب خمشی بتنی ویژه)

A-2

با دیوار برشی کامل (سیستم دوگانه ترکیبی )

A-3

با دیوار برشی پاره ایی

B-1

بدون دیوار برشی (سیستم قاب خمشی بتنی ویژه)

B-2

با دیوار برشی کامل (سیستم دوگانه ترکیبی )

B-3

با دیوار برشی پاره ایی

C-1

بدون دیوار برشی (سیستم قاب خمشی بتنی ویژه)

C-2

با دیوار برشی کامل (سیستم دوگانه ترکیبی )

C-3

با دیوار برشی پاره ایی
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 .5نتایج خروجی حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور
 1-5پاسخ ناشی از تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه  4طبقه
در این بخش یك سازه  4طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می
دهیم ،این مدل مطالعاتی  A-1که یك سازه با تعداد طبقات  4طبقه می باشد و بدون دیوار برشی می باشد ،این سازه تحت
اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار ایتبس قرار می گیرد .بعد از
انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل زیر
ارائه شده است.

شکل  7-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  4طبقه بدون دیوار برشی

در این بخش یك سازه  4طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می
دهیم ،این مدل مطالعاتی  A-2که یك سازه با تعداد طبقات  4طبقه می باشد و با دیوار برشی پاره ایی می باشد ،این سازه
تحت اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار ایتبس قرار می گیرد.
بعد از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل
زیر ارائه شده است.

شکل  : 8-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  4طبقه با دیوار برشی پاره ایی
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در این بخش یك سازه  4طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می
دهیم ،این مدل مطالعاتی  A-3که یك سازه با تعداد طبقات  4طبقه می باشد و با دیوار برشی کامل می باشد ،این سازه تحت
اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار ایتبس قرار می گیرد .بعد از
انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل زیر
ارائه شده است.

شکل  9-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  4طبقه با دیوار برشی کامل

 2-5پاسخ ناشی از تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه  8طبقه بدون دیوار برشی
در این بخش یك سازه  8طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می
دهیم ،این مدل مطالعاتی  B-1که یك سازه با تعداد طبقات  8طبقه می باشد و بدون دیوار برشی می باشد ،این سازه تحت
اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار  ETABSقرار می گیرد .بعد از
انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل زیر
ارائه شده است.

شکل  10-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  8طبقه بدون دیوار برشی

در این بخش یك سازه  8طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می
دهیم ،این مدل مطالعاتی  B-2که یك سازه با تعداد طبقات  8طبقه می باشد و با دیوار برشی پاه ای می باشد ،این سازه تحت
9
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اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار  ETABSقرار می گیرد .بعد از
انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل زیر
ارائه شده است.

شکل  11-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  8طبقه با دیوار برشی پاره ایی

در این بخش یك سازه  8طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می
دهیم ،این مدل مطالعاتی  B-3که یك سازه با تعداد طبقات  8طبقه می باشد و با دیوار برشی کامل می باشد ،این سازه تحت
اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار  ETABSقرار می گیرد .بعد از
انج ام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل زیر
ارائه شده است.

شکل  12-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  8طبقه با دیوار برشی کامل

 3-5پاسخ ناشی از تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه  12طبقه بدون دیوار برشی
در این بخش یك سازه  12طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار
می دهیم ،این مدل مطالعاتی  C-1که یك سازه با تعداد طبقات  12طبقه می باشد و بدون دیوار برشی می باشد ،این سازه
تحت اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار  ETABSقرار می گیرد.
بعد از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل
زیر ارائه شده است.
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شکل 13 -نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  12طبقه بدون دیوار برشی

در این بخش یك سازه  12طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار
می دهیم ،این مدل مطالعاتی  C-2که یك سازه با تعداد طبقات  12طبقه می باشد و با دیوار برشی پاره ای می باشد ،این
سازه تحت اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار  ETABSقرار می
گیرد .بعد از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در
شکل زیر ارائه شده است.

شکل  14-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  12طبقه با دیوار برشی پاره ایی

در این بخش یك سازه  12طبقه که تحت یك الگوی بارجانبی تحت تحریك و تحلیل قرار می گیرد را مورد بررسی قرار
می دهیم ،این مدل مطالعاتی  C-3که یك سازه با تعداد طبقات  12طبقه می باشد و با دیوار برشی کامل می باشد ،این سازه
تحت اثر یك بارجانبی پوش داده می شود و تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار  ETABSقرار می گیرد.
بعد از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (تغییر مکان  -برش پایه) سازه چهار طبقه در شکل
زیر ارائه شده است.
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شکل  15-نمودار منحنی ظرفیت سازه ( نیرو-تغییر مکان) سازه  12طبقه با دیوار برشی کامل
 .6نتیجهگیری
همانطوری که بیان شد ،در این پژوهش از سه گروه مطالعاتی به نام گروه های  A,B,Cاستفاده می کنیم ،هر یك از این
گروه ها مطالعاتی زیر مجموعه ایی با سه نمونه مطالعاتی را تشکیل می دهد،که در مجموع  9نمونه مطالعاتی که نام های
 C-3-C-2-C-1-B-3-B-2-B-1-A-3-A-2-A-1نامگذاری شده اند را تشکیل می دهند ،همانطوری که ذکر شد
تمامی این نمونه ها توسط برنامه ایتبس مورد تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور مورد بررسی قرار گرفتند .،بعد از
مدلسازی و انجام تحلیل های اجزاء محدود نتایج زیر در این پژوهش حاصل شد:
 با توجه به مقایسه نمودار نیرو -تغییر مکان مدل های ( A-1قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی ) و مدل  A-2بادیوار برشی کامل (سیستم دوگانه ترکیبی ) مشاهده کردیم که با اضافه کردن دیوار برشی مقدار ضریب رفتار سازه
مدل  A-2نسبت به مدل  A-1از  6.52به  7.22افزایش پیدا کرده است .که این افزایش ضریب رفتار مدل A-2
نسبت به مدل  A-1معادل  10.73درصد بود.
 با توجه به مقایسه نمودار نیرو -تغییر مکان مدل های ( A-1قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی ) و مدل  A-3بادیوار برشی پاره ایی (سیستم جدید ) مشاهده کردیم که با اضافه کردن دیوار برشی پاره ایی مقدار ضریب رفتار
سازه مدل  A-3نسبت به مدل  A-1از  6.52به  6.82افزایش پیدا کرده است .که این افزایش ضریب رفتار مدل A-
 3نسبت به مدل  A-2معادل  4.6درصد بود.
 با توجه به مقایسه نمودار نیرو -تغییر مکان مدل های ( B-1قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی ) و مدل  B-2بادیوار برشی کامل (سیستم دوگانه ترکیبی ) مشاهده کردیم که با اضافه کردن دیوار برشی مقدار ضریب رفتار سازه
مدل  B-2نسبت به مدل  B-1از  6.68به  7.12افزایش پیدا کرده است .که این افزایش ضریب رفتار مدل B-2
نسبت به مدل  B-1معادل  6.5درصد بود.
 با توجه به مقایسه نمودار نیرو -تغییر مکان مدل های ( B-1قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی ) و مدل  B-3بادیوار برشی پاره ایی (سیستم جدید ) مشاهده کردیم که با اضافه کردن دیوار برشی پاره ایی مقدار ضریب رفتار
سازه مدل  B-3نسبت به مدل  B-1از  6.68به  6.89افزایش پیدا کرده است .که این افزایش ضریب رفتار مدل
 B-3نسبت به مدل  B-2معادل  3.1درصد بود.
 با توجه به مقایسه نمودار نیرو -تغییر مکان مدل های ( C-1قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی ) و مدل  C-2بادیوار برشی کامل (سیستم دوگانه ترکیبی ) مشاهده کردیم که با اضافه کردن دیوار برشی مقدار ضریب رفتار سازه
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مدل  C-2نسبت به مدل  C-1از  6.23به  7.81افزایش پیدا کرده است .که این افزایش ضریب رفتار مدل C-2
نسبت به مدل  C-1معادل 25.36درصد بود.
 با توجه به مقایسه نمودار نیرو -تغییر مکان مدل های ( C-1قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی ) و مدل  C-3بادیوار برشی پاره ایی (سیستم جدید ) مشاهده کردیم که با اضافه کردن دیوار برشی پاره ایی مقدار ضریب رفتار
سازه مدل  C-3نسبت به مدل  C-1از  6.23به  6.83افزایش پیدا کرده است .که این افزایش ضریب رفتار مدل
 C-3نسبت به مدل  C-2معادل  9.63درصد بود.
یکی از نتیجه گیری های مهمی که در این مقاله می توان به آن پرداخت ،این مطلب می باشد که یکی از ضعف های
آیین نامه های  2800این مطلب می باشد که برای سیستم های سازه ایی که دارای دیوارهای برشی داری بازشو
(پاره ایی) می باشد ،هیچ مقدار ضریب رفتاری ارائه نکرده است .و این یکی از معضالت و ضعف های بزرگ آیین نامه
 2800می باشد ،همانطوری که قبال هم ذکر گردید در این مقاله کلیه مدل های مورد مطالعه در سه گروه مطالعاتی
8,4و 12طبقه که در مجموع  9نمونه مطالعاتی به نام های C-3,C-2,C-1,B-3,B-2,B-1,A-3,A-2,A-1را تشکیل
می دادند تحت اثر یك بارجانبی پوش داده شده و تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از نرم افزار
 ETABS2016قرار گرفتند ،بعد از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور نمودار منحنی پوش اور (نیرو-
تغیرمکان) استخراج گردید ،در انتها مقدار ضریب رفتار سازه با استفاده از روش محاسباتی پرسیتلی پاولی محاسبه
گردید که در جدول زیر می توانیم مقایسه مقادیر ضریب رفتار سازه ها با استفاده از روش محاسباتی و آیین نامه
 2800زلزله ایران را مشاهده کنیم .همچنین نیز مقدار ضریب رفتار سیستم دیوار برشی دارای بازشو (پاره ایی) را که
در آیین نامه  2800وجود ندارد رو می توانیم می توانیم در جدول  2مشاهده کنیم.
جدول 2-جدول مقایسه ضریب رفتار مدل های مطالعاتی از روش محاسباتی پرسیتلی پاولی و ایین نامه 2800

نام
گروه

تعداد
طبقات

نام مدل

A-1

بدون دیوار برشی (سیستم
قاب خمشی بتنی ویژه)

A-2

با دیوار برشی کامل (سیستم
دوگانه ترکیبی )

 4طبقه
Group
A

7.5

A-3

با دیوار برشی پاره ایی

----

6.823

B-1

بدون دیوار برشی (سیستم
قاب خمشی بتنی ویژه)

7.5

6.68

B-2

با دیوار برشی کامل (سیستم
دوگانه ترکیبی )

7.5

7.12

B-3

با دیوار برشی پاره ایی

----

6.89

C-1

بدون دیوار برشی (سیستم
قاب خمشی بتنی ویژه)

7.5

6.21

12طبقه
Group
C

7.5

6.56
7.22

 8طبقه
Group
B

مشخصات دیوار برشی

محاسبه مقدار ضریب رفتار
مطابق آیین نامه 2800

محاسبه مقدار
ضریب رفتار طبق
روش محاسباتی

C-2

با دیوار برشی کامل (سیستم
دوگانه ترکیبی )

7.5

7.81

C-3

با دیوار برشی پاره ایی

----

6.83
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 محمدرضا؛ بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي دیوار برشی بتنی با استفاده از آلیاژهاي حافظه دار، مهدي؛ بهاري، سید علی؛ قاسمیه،نجومی- ]13[
.1387  اردیبهشت، دانشگاه تهران،شکلی؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
 سید عباس؛ رفتار لرزه اي ساختمانهاي متعارف با دیوارهاي برشی کوتاه شده در پالن؛ نخستین کنفرانس، محمد؛ حسینی، خان محمدي-]14[
.1388 ، مرکز ملی مقاوم سازي، تبریز،بین المللی تکنولوژي بتن
 مجید؛ تعیین ضریب رفتار قاب هاي پیش ساخته بتنی همراه با دیوار برشی پیش ساخته بتنی؛ نشریه علمی، مرتضی؛ دیوان، مدح خوان-]15[
.63-75  صفحه،1393  تابستان،1  شماره،46 پژوهشی امیرکبیر) مهندسی عمران و محیط زیست(؛ دوره
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