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  :چکیده

ر تحلیل و د. گیرندهاي بسیاري مورد استفاده قرار میاي در ساختمانهاي پرکننده به عنوان عناصر سازهپانل   

ا در هها یا کفوي تیرها رها همواره اسکلت سازه به تنهایی مورد تحلیل قرار گرفته و فقط وزن میانقابطراحی سازه

 پوشیا چشمبشود. شود و از اثر عواملی همچون سختی حاصل از میانقاب بر رفتار سازه، صرف نظر مینظر گرفته می

خواهیم  ي جانبیهاگردد که حاشیه اطمینان بیشتري در عملکرد سازه در مقابل بارها، فرض میاز سختی میانقاب

هاي یبو آساب شامل میانقهاي هاي گذشته حاکی از تغییر رفتار قابداشت در حالی که تجربیات حاصل از زلزله

  سازد.ینه را آشکار می، بررسی هرچه بیشتر در این زمسازيناشی از این ساده

ه قاب مونن در ابتدا دو هاي کامالً پر و داراي بازشو مورد بررسی قرار گرفته است.در مطالعه حاضر، اثر میانقاب   

ت ن بصوریققسط محمرکب که یکی داراي میانقاب کامالً پر و دیگري داراي میانقاب بازشودار بوده و در گذشته تو

ل شده و نتایج مدلسازي وتحلی ABAQUSآزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته بودند، در نرم افزار المان محدود 

خامت ضها، كهمچون زاویه اتساع داخلی بلو سنجی شده است. سپس اثر عواملیحاصل با نتایج آزمایشگاهی صحت

رکب خ قاب ماثر بازشو به صورت مجزا بر روي پاسداخلی مالت، مقاومت کششی مالت و  اصطکاكمیانقاب، ضریب 

- هنامآیین نهاديهمچنین روش دستک معادل به عنوان روش پیش کامالً پر و داراي بازشو  مورد بررسی قرار گرفت.

مورد  بازشو هاي مختلف میانقاب براي هر دو  نوع قاب مرکب داراي بازشو و بدونها و محققین، براي ضخامت

رکب داراي قاب مزي سانظور معادلمبمعادل با میانقاب  فشاري بازوياستفاده از روش  ،ت. در پایانبررسی قرار گرف

 میانقاب در راستاي کم کردن اختالف نتایج حاصل از تحلیلپیشنهادي و  است گرفته مورد بحث قراربازشو 

  .ده استارائه گردی آزمایشگاهیمعادلسازي شده با بازوي فشاري و میانقاب میکرومدلسازي شده بازشودار 

  دستک معادل -ABAQUS -بازشو -میانقاب - قاب فوالدي: هاواژه کلید
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  7..................................................................................................................................................................... سؤاالت - 1-3
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  CC( ...........................................................................................................................35مود شکست گوشه ( - 1 - 2-4
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  DK( ........................................................................................................................37مود ترك قطري ( - 4 - 2-4

  FF( .........................................................................................................................37مود شکست قاب ( - 5 - 2-4
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  40......................................................................................................................... پرهاي میانمعادالت حاکم بر قاب - 2-6
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  Fv(........................................................................................................................44مقاومت برشی میانقاب ( - 3 - 2-6
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  ها فهرست جدول

  فحهص                                                         جدول عنوانشماره و 

  

  23......................................................................................................ابعاد و مشخصات مصالح در مطالعات لیاوو: 1 – 2جدول 

  42.....................................................................روش دستک فشاري معادل معادالت محاسبه پهناي دستک در: 2 – 2جدول 

  54..............................................................................................................................هاي نرخ پالستیسیتهپارامتر: 1 – 3 جدول

  57...................................................................................ها و نوع آنها در دستگاه مختصات کلینامگذاري تنش: 2 – 3جدول 
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  67............................................................................مشخصات اعضاي قاب مورد استفاده در مدل آزمایشگاهی: 4 – 3جدول 
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 72 ......................................................................................................................................مشخصات مصالح مالت :6- 3جدول 
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درصد اختالف مقاومت نهایی براي نمونه با ضخامت هاي متفاوت نسبت به مقاومت نهایی قاب مرکب بازشو دار  4- 4جدول 
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  36..............................ترك قطري...........................................................................................................: 9 – 2شکل 
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  54.....................................................................رافسون -نمودار حل مستقیم در مقایسه با روش نیوتن: 1 – 3شکل 

  55.....................................................................................................افزاردر نرم solidهاب انواع تامان: 2 – 3شکل 

  56.........................................................................................هاگیري در المانتعداد نقاط براي انتیگرال: 3 – 3شکل 
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  65.................................................................................................................کرنش فشاري-رابطه تنش: 6 – 3شکل 
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 مقدمه -1-1

اي فوالدي یا بتنی اجرا می قابهاي سازه لداخ دیوارهایی است که در ،اي مهمهاي غیر سازهاز المان

 رفته کار به مصالحهاي آجري و مالت تشکیل شده است. گردد، این دیوارها همواره از دو جزء بلوك

 الیه با دیوار یا صیقلی بلوك یا سنگ همچنین و بتنی آجر آجري، مصالح شامل ها میانقاب در

ل متداو و باشد می -است مشهور پانل ساندویچ به که - طرف دو از بتنی پوشش و یونولیت میانی

جداکنندگی، جهت مالحظات  و صرفاً باشد می سفالی و آجر بتنی آجر یا آجري مصالح آنها رینت

 کشور در موجود ساختمانی هايقاب در عایق  در برابر حرارت و صوت و زیبایی اجرا می گردد.

 داخل محیط کردن جدا جهت میانقاب صورت به و کنندهپر مواد عنوان به آجري دیوارهاي

 ساختمان داخل در داخلی فضاهاي بنديتقسیم جهت همچنین و بیرون محیط از ساختمان

 باربر سیستم با هایی ساختمان به پر،  میان قابی هايساختمان دیگر عبارت به، شودمی استفاده

خواص سازه اي میانقاب  .شوداطالق می بنائی مصالح با محیطی دیوارهاي همراه به بتنی و فوالدي

ها طی سالیان گذشته مورد توجه محققین بوده است و آزمایش هاي بسیاري در این زمینه صورت 

 خصوصیات پذیري،شکل مقاومت، سختی، شکست، هايمود قبیل از مسائلیگرفته است. 

 هايشیوه و بازشوها میانقاب، در اولیه نقص میانقاب، در هاکرنش و هاتنش توزیع هیسترتیک،

 مسلحغیر میانقاب قبول قابل هايشکل تغییر و مقاومت و سختی .اند جمله این از ساخت مختلف

 درون بارگذاري تحت که حالتی با گیرند، می قرار ايصفحه برون بارگذاري تحت که حالتی در

به عنوان عنصر سازه اي در  آجري هاي بنائیبه کار بردن  .باشد می متفاوت دارند، قرار اي صفحه

 هاي تنش شرایط تحت مالت و آجر توأم عملکرد از روشنی استنباط مستلزم طراحی هاتحلیل و 

  .باشد می مختلف

رفتار واقعی سازه را  سازي در هر رویکردي از علوم مهندسی، مهندس را ایجاب می کند تابهینه

بیشتر درك کرده و ضرایب اطمینان را کاهش دهد. از سویی دیگر با افزایش سرعت پیشرفت 

هاي تحلیل و طراحی، امکان بررسی هر چه دقیقتر افزاراي و به تبع آن نرمافزارهاي محاسبهسخت

  شود.اي ممکن مییات طراحی و تحلیل سازهئجز



 
 

افزاري جدید در راستاي مدلسازي و است تا با استفاده از امکانات نرمدر این مطالعه سعی بر آن 

ها به عنوان یکی از عناصر مهم در تعیین رفتار سازه که در هاي میانقابتحلیل، برخی ویژگی

 تحقیقات گذشته کمتر مورد توجه بوده است، مورد ارزیابی قرار گیرد. 

    

? مسأله -2-1 ?ا  ب

 است. شده محصور قاب توسط پانل چند یا یک آن در که شودمی اطالق ايسازه به پرمیان قاب

 اجرا میانقاب آن درون سپس شده وساخته قاب ابتدا که رودمی کار به زمانی پرواژه میان معموالً

 بتنی قاب خصوص به و قاب سپس و اجرا دیوار ابتدا که رودمی کار به زمانی دیوار محصور شود. واژه

 هاالمان شود. اینمی استفاده هاسازه در میانقاب از که است سال 200 بیش ازشود.  ساخته آن دور

 روند.می کار به ساختمان محیط پوشش عنوان به یا و فضا تقسیم بندي براي بلند هايساختمان در

 کامل طور به یا و خورندمی ترك ناگهانی طور به زلزله که در است آن هاالمان این اشکال اصلی در

- می نمایدمی عمل دیوار بر عمود جهت در زلزله که يمؤلفه خوردگیترك صورت در که شکنندمی

 مثل اخیر هايزلزله در زیادي باعث تلفات امر همین گردد؛ خود صفحه از دیوار خروج باعث تواند

 گرفته درنظر ايسازهعناصر غیر عنوان به میالدي 1950 سال تا گردید. میانقاب بم و منجیل زلزله

 آن اثرات برخی از روسی سال محققین این در ولی شدنمی منظور سازه رفتار در آنها اثر و شدندمی

-سازه شکست مودهاي در دقت بود. با المان این روي بر تحقیق آغاز نقطه واقع در دریافتند که را

 منفی و مثبت شدید اثرات داراي پرکننده دیوار که دریافت توانآجري می پرکننده دیوار داراي هاي

 به توجه عدم علت به ولی دارند خوبی وضعیت اسکلت، نظر از که هاییسازه بسا . چه[3]می باشد

  اند. دیده جدي آسیب ها ساختمان طراحی، فرایند در دیوارهاي پرکننده

کاربرد ها بسیار هاي بنایی) به عنوان عناصر معماري در ساختمانکننده بنایی (میانقابهاي پرپانل

-میانقاب اجراي براي در رفتار سازه به طور دقیق در نظر گرفته نمی شود. ولی اغلب تاثیر آنها دارند

نسبت  اندازههر  باشد. زیاد وزنشان به آنها مقاومت نسبت گردد که استفاده مصالحی از باید ها

 این بر عالوهمی باشد.  مطلوبوزن سازه شدن به لحاظ کم  یابد افزایشمقاومت آجر به وزن آن 



 
 

 بنائی مقاومت رو این از، دارند قرار زلزله یا باد از ناشی جانبی فشارهاي معرض در اغلب دیوارها

  .شود گرفته نظر در باید نیز کشش یا و برش مقابل در آجري

  ها عبارتنداز:هاي آجري در سازهمهمترین اثرات منفی دیوار

  ارتفاع)شکست طبقه نرم (نامنظمی در  - الف

  پیچش (نامنظمی) - ب

  هاي بتنی)ستون کوتاه (سازه - ج

 باعث است ممکن دیوارها وجود، پرکننده دیوارهاي يمالحظه قابل مقاومت و سختی علت به

 در صحیح قرارگیري صورت در شود. پالن و ارتفاع در مقاومت و سختی در شدید نامنظمی

 ساختمان جانبی مقاومت طرفی از و باشند داشته بريلرزه نقش توانندمی هامیانقاب چون ساختمان

 پالن در میانقاب نامتقارن توزیع اما شوندمی مصالح مصرفیجویی در  صرفه باعث دهند، افزایش را

. گردد پیچش هر چه بیشتر سازه موجب و نماید دور طبقه جرم مرکز از را سختی مرکز تواند می

- می زیاد چنان را دهانه آن سختی ها،دهانه بقیه ماندن خالی و دهانه چند یا یک در میانقاب وجود

 هايحالت از دیگر یکی .شوندمی اثر بی هادهانه بقیه و دهانه آن جذب زلزله نیروي عمده که کند

 صورت این در؛ اندیافته ادامه سازه ارتفاع از قسمتی تا که بوده کوتاه دیوارهاي ایجاد ،نامناسب

 ستون ارتفاع و نموده عمل دیوار با یکپارچه طور به تقریبا است دیوار مجاور که ستون از قسمتی

 ستون سختی، افزایش این تناسب بهو  یابدمی افزایش بسیار ستون سختی نتیجه در و یافته کاهش

 هايسازه خرابی مهم دالیل از یکی که است داده نشان تجربه .شودمیي شدیدتر نیروهاي متحمل

 فاقد طبقات از برخی میانقاب داراي هايسازه در اگر. است کوتاه ستون پدیده میانقاب داراي

 مزبور طبقات سختی .باشد داشته کمتري میانقاب مجاور طبقات سایر به نسبت ویا بوده میانقاب

 به .آید بوجود نرم طبقه مکانیزم ،سازه در است ممکن نتیجه در و بوده طبقات سایر سختی از کمتر

 در سازه رفتار بر میانقاب اثر مطالعه متداول، هايساختمان در هامیانقاب از استفاده فراوانی علت

  .باشدمی مهم و کاربردي موضوع یک زلزله هنگام

 



 
 

 ایران بهسازي نامه آیین در و شده انجام مرکب هايقاب روي بر وسیعی تحقیقات اخیر هاي سال در

 مصالح و هندسی مشخصات با معادل قطري المان صورت به هامیانقاب گرفتن نظر در به صریحاً

  .  است شده اشاره شده، تعریف

هاي داراي میانقاب، پدیده ستون تجربه نشان داده است که یکی دیگر از دالیل مهم خرابی سازه

به دلیل وجود بازشوها مخصوصًا در دیوارهاي پیرامونی با اجراي دیوارهاي کوتاه ایجاد  کوتاه است که

 ). 1- 1می شود (شکل

  

  

  خمش ستون کوتاه 1-1شکل 

  

             
  ي ستون کوتاه (به دلیل وجود بازشو)پدیده 2- 1شکل 

  



 
 

علت عدم اجراي کامل میانقاب، ستونهاي سازه در نواحی  گردد که بهمشاهده می 2- 1در شکل 

میانقاب، سختی کاذب بسیار باالیی را دارا شده و نیروي بسیار بیشتري از آنچه پیش بینی  متصل به

  اند.شده بود را جذب کرده و در نتیجه در آن نواحی آسیب دیده

شود طبقه اول در مالحظه می نماي یک ساختمان قبل وبعد زلزله نشان داده شده است. 3- 1شکل 

 ي ستون کوتاه در هنگام زلزله به طور کامل تخریب شده است.اثر پدیده

  

   

  ي ستون کوتاهنرم به علت پدیده شدن و تخریب طبقهله  3-1شکل 

  

پدیده طبقه نرم اشاره کرد که در اثر نبود  توان به بروزاز دیگر اثرات منفی بسیار مهم میانقاب می

  ).4- 1دهد (شکلمیانقاب در طبقه تحتانی رخ می

  

  نرم به علت فقدان میانقاب شدن و تخریب طبقهله  4- 1شکل 



 
 

  

با توجه به مطالب بیان شده میتوان دریافت که بررسی هر چه بیشتر میانقاب به عنوان یک عضو 

  کند.مهم جلوه میهاي آن در رفتار کلی سازه تاثیرگذار است، اي که تغییرات ویژگیسازهغیر

 

 سؤاالت  -3-1

 بسیاريهاي آزمایش و است بوده محققین توجه گذشته مورد سالیان طی هامیانقاب ايسازه خواص

  .است. در این پایان نامه تالش شده به سواالت زیر پاسخ داده شود گرفته صورت این زمینه در

منطبق بر رفتار واقعی آن ها  ساختمان ها تحلیل و طراحیي بنایی پرکننده هاآیا با وجود دیوار

  ؟ است

 در هاکرنش و هاتنش توزیع پذیري،شکل سختی، مقاومت، شکست، مودهاي قبیل از نتایجی

چگونه با تغییر براي قاب مرکب بازشودار و بدون بازشو  … و میانقاب در اولیه نقص میانقاب،

   تغییر خواهد کرد؟ اجزاي سازنده میانقاب پارامترهاي مختلف مربوط به

که  روش دستک معادلمدلسازي میانقاب به  قاب هاي مرکب با نتایجآیا نتایج حاصل از تحلیل 

  ارائه گردیده است با یکدیگر منطبق است؟محققین و آیین نامه ها توسط 

آیا نتایج حاصل از مدلسازي و تحلیل دستک معادل با میانقاب پیشنهاد شده توسط محققان مختلف 

  آیین نامه ها بر هم منطبق است؟و 

  

 فرضیات -4-1

کنند و این در حالی است که وزن سازه و به اي را به سیستم وارد میها سختی قابل مالحظهکنندهپر

تبع آن نیروي زلزله را نیز افزایش می دهند. اما طبق کارهاي صورت گرفته اگر توزیع سختی به 

  .بود از افزایش نیروهاي زلزله خواهد افزایش سختی سازه بیشتر صورت متقارن باشد،

براي  اما کمتري خواهد داشتجانبی  شکل پذیريیک دیوار آجري بدون نیروي ثقلی در باالي خود 

 شکل پذیريکند، یک قاب که محصورشدگی را براي آن ایجاد می همین دیوار در داخل مقایسه



 
 

کند. این اضافه سختی و جذب نیرو و میاي وارد سیستم سازه را به صورت ترکیب با قاب به بیشتري

و حتی  جدیدهاي سازي سازهدر جهت بهینه انرژي ما را بر آن می دارد که از این ظرفیت بالقوه

دیوار بنایی محصور  رفتار تعیین و ارزیابی اما ،هاي ساخته شده استفاده کنیماي سازهبهسازي لرزه

پیچیده خطی غیرعملکرد  محدودهو به تبع آن در  مصالح االستیکعملکرد  در محدوده ي در قاب

ي مثبت و در جهت افزایش ضریب اطمینان همیشه جنبه که این سیستم قابل ذکر است .باشدمی 

سازه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در طراحی قاب برهنه (بدون میانقاب)، این قاب بر مبناي 

ها و گردد در حالی که برشمی ر آن طراحید هاي ایجاد شدهبینی شده و برشهاي پیشخمش

بود، یا به علت رفتار  نیروهاي محوري ایجاد شده در قاب مرکب مقادیر باالتري از قاب برهنه خواهند

ولی با  ها در نیروهاي پایین خطی رفتار کرده و جاذب برشها خواهند بودها این المانترد میانقاب

لذا نیروي عظیم  دیگر قادر به تحمل نیرو نخواهند بود،و افزایش نیرو به صورت آنی ترك خورده 

  قاب اطراف خود منتقل خواهند کرد. جذب کرده خود را به

  با توجه به مطالب ذکر شده، در روند این مطالعه فرضیات کلی زیر در نظر گرفته شده است:

 سازه قاب فوالدي میباشد. .1

 گیرند.قرار می بعدي مورد بررسیپر هدف در حالت سههاي میانقاب .2

 مورد بررسی قرار می گیرد. قاب هاي میان پر بازشودار .3

  گردد.شده استفاده میاز روش آنالیز غیرخطی بمنظور برآورد رفتار قاب پر .4

  

 هاي پژوهشمتغیر -5-1

شوند لذا اي جهت جذب بارهاي قائم و جانبی تحلیل و طراحی میهاي سازهبه طور معمول قاب

قابها، خمشی و تا حدي برشی خواهد بود در حالی که مطالعات نشان می دهد که در  هاي غالبنیرو

هاي کننده در داخل قاب، رفتار خرپایی را از قاب شاهد خواهیم بود، یعنی نیرودر صورت حضور پر

  غالب، محوري و برشی خواهند بود.



 
 

 اول بخش .کرد تقسیم بخش دو به توانمی را میانقاب ايسازه خواص بر تأثیرگذار پارامترهاي

را شامل می  عواملی دوم بخش و هستند گیرياندازه قابل و بوده کمی که بیشتر هستند عواملی

 حتی و اول گروه اهمیت میزان همان از حال عین در ولی مشکل است آنها گیرياندازه کهشوند 

 نسبی سختی میانقاب، مصالح مقاومت و هندسه شامل اول گروه .هستند برخوردار نیز آن را از بیش

 ستون، به تیر نسبی سختی قاب، اتصاالت صلبیت و مقاومت قاب، پالستیک لنگر قاب، به میانقاب

 تواند می دوم گروه. است آن امثال و مجاور هاي دهانه اثر بازشوها، هندسه میانقاب، تسلیح میزان

 تیرهاي میانقاب، اولیه نقص تماس، سطح شرایط بنایی، واحدهاي ابعاد و شکل کارگر، مهارت شامل

 .باشد آجر و مالت بین چسبندگی و درگاه نعل عنوان به رفته بکار

 

 پژوهش روش -6-1

قاب مرکب  مقاومت و سختی جانبیتخمین این پایان نامه سعی شده است روش هاي مختلف در 

همچنین  .دیآوري گردن مختلف پیشنهاد گردیده است، گردبازشودار و بدون بازشو که توسط محققا

 مدلسازي گردید ،به صورت ماکرو و میکرونرم افزار المان محدود آباکوس  با استفاده ازاین روش ها 

و در نهایت  نتایج روش هاي مختلف با نتایج آزمایشگاهی میکرو مدلسازي مقایسه گردید و

لتی که پیشنهادي در جهت بهبود نتایج روش آلچار براي معادلسازي قاب مرکب بازشودار براي حا

  بازشو از نوع در و در وسط دیوار قرار دارد، ارائه گردید.

  

 ساختار پایان نامه -7-1

بررسی سختی و مقاومت نهایی میانقاب بازشودار و بدون بازشو تحت شرایط به این پایان نامه در 

قاب هاي مرکب دستک معادل ماکرومدلسازي مدلسازي و همچنین بررسی روش متغیر پارامترهاي 

بهبود روش و پیشنهادي براي  پرداخته می شودگذاري غیرخطی استاتیکی درون صفحه اي تحت بار

   معادلسازي میانقاب بازشودار با دستک معادل ارائه می گردد.آلچار براي 



 
 

بدین منظور در فصل دوم تاریخچه ي تحقیقات صورت گرفته در مورد میانقاب ها و چگونگی 

که این امر دید کلی در اي و غیر سازه اي را بررسی می کنیم خسارتهاي ایجاد شده در اعضاي سازه 

  مورد عملکرد میانقاب ها در قاب هاي مرکب را نشان می دهد.

در فصل سوم به بررسی رفتار قاب هاي مرکب و مودهاي حاکم بر شکست میانقاب ها و معادالت 

  حاکم براي قاب ها ي مرکب پرداخته شده است.

با استفاده از نرم افزار المان محدود  آزمایشگاهی مدلسازي قاب هاي مرکبمیکرودر فصل چهارم به 

  پرداخته شد. آباکوس

سازي مدل، ماکرو معادل شده با روش دستک معادل به روشآزمایشگاهی در فصل ششم نمونه هاي 

بهبود نتایج حاصل از  جهتپیشنهادي  همچنینگردید و با نتایج میکرومدلسازي مقایسه گردید 

  ارائه گردید. قاب مرکب بازشوداربا  روش دستک معادل

   مربوط به نتیجه گیري و پیشنهادات براي ادامه کار می باشد.فصل هفتم 

  

 

  

    



 
 

 

  

  :دومفصل 

و رفتار قاب  پژوهش پیشینه

  هاي مرکب

  

  

  

  



 
 

  مقدمه - 1- 2

در خصوص رفتار میانقاب  پیشینها و مطالعات صورت گرفته توسط محققین در این فصل پژوهش

 دار از سالمیانقاب هايمطالعات صورت گرفته در مورد قاب ، به صورت خالصه ارائه شده است.ها

-در رابطه با قاب خصوص زمینه به تا کنون ادامه داشته است. نیاز به بررسی بیشتر در این 1950

-مهم جلوه می - پارامترهاي موثر باشدکه شامل مطالعات جامعی  با تمامی - هاي مرکب بازشودار 

  کند.

 مرکب هايقاب روي بر را مطالعاتی که [56]بود کسی اولین میالدي 1950 دهه یلاوا در پولیاکوف

 نوع این روي بر مقیاس - بزرگ آزمایش چند انجام با وي. داد انجام جانبی بار تحت بتنی و فوالدي

 بارگذاري نحوه، مالت نوع، بنایی مصالح واحد نوع قبیل از پارامترهایی اثر بررسی به، هاقاب

 مجموعه که گردید مشاهده مطالعه این در. پرداخت بازشوها اثر همچنین و ايچرخه یا ختیکنوا

 تا سپس ،نمود خواهد عمل یکپارچه بصورت دیوار پیرامون در هاترك ایجاد لحظه تا میانقاب و قاب

 قطر، دیوار قائم و افقی بندهاي میان از فشاري قطر امتداد در مانند ايپله هايشکست ایجاد لحظه

 رغمعلی ،جانبی بار مقدار افزایش با. شدخواهد بلندتر آن کششی قطر و ترکوتاه میانقاب فشاري

 به قادرتا زمانی که دیوار کامالً گسسته شود،  مرکب قاب که گردید مالحظه ،قطري هاي ترك ایجاد

 هاید ،میانقاب به قاب تکیه مشاهده با پولیاکوف ،مطالعات این ادامه در. بود خواهد جانبی بار تحمل

 ايسازه هايتحلیل انجام جهت مرکب هايقاب در هامیانقاب سازيمدل براي را معادل قطري قید

  .نمود پیشنهاد

اي که در این رابطه صورت گرفته است، در این فصل مطالعات هاي گستردهبا توجه به پژوهش

در این فصل همچنین  شود.بخش مطالعات آزمایشگاهی و عددي تشریح می دوصورت گرفته، در 

مطالعاتی که  گیرد. در ابتدادار مورد بحث و بررسی قرار میهاي مرکب کامالً پر و بازشوشکست قاب

و نحوه شکست توسط محققین پیشین صورت پذیرفته، ارایه شده پر در گذشته براي قاب هاي میان

بندي شده است. در ادامه موارد فوق نامه ها دستهو معادالت پیشنهاد شده توسط آنها و نیز آیین

  هاي بازشودار نیز مورد بررسی قرار گرفته است.براي میانقاب



 
 

 

   طالعات آزمایشگاهیم - 2- 2

 در و داد انجام بتنی میانقاب با فوالدي هايقاب روي بر را هاییآزمایش )1962( 1اسمیت فوردااست

 طول چهارمسه در میانقاب و قاب بین جدایش که داد نشان هاقاب تغییرشکل پایش هااین آزمایش

 قید یک با توانمی را میانقاب که شد نتیجه این به منجر مشاهدات این .افتدمی اتفاق قاب اعضاي

 که داد نشان هاقاب تغییرمکان - نیرو هايمنحنی ثبت همچنین .نمود جایگزین معادل قطري

 یک ارائه منظور به وي .شوندمی خالی قاب به نسبت مرکب قاب سختی افزایش سبب هامیانقاب

 دیوار یک از نقاطی در تنش تابع حل از استفاده با ،آزمایشگاهی نتایج بینیپیش براي تئوري روش

 واقع در موثر عرض .نمود پیشنهاد را موثر عرض مفهوم ،محدود تفاضالت روش به قطري بار تحت

 و ضخامت با برابر ترتیب به نیز معادل قید طول و ضخامت .است میانقاب معادل قطري قید عرض

 طول به موثر عرض اندازه که دریافت همچنین استفورد .شودمی گرفته نظر در میانقاب قطري طول

  .دارد بستگی میانقاب به قاب نسبی سختی نسبت به هم آن و میانقاب و قاب تماس

یی یک قاب اثر بار گسترده یکنواخت قائم را که روي تیر باال ) همچنین1968(استافورد اسمیت 

 ب مرکباز نظر سختی جانبی و مقاومت جانبی قا ،یک طبقه اعمال شده بود - دهانه فوالدي یک

دي سبت ابعااي در مقاومت جانبی قاب مرکب بر نمالحظهافزایش قابل  تحت آزمایش قرار داد. او

درصد بیشتر  60تا 40مقاومت جانبی براي بارهاي قائمی که  میانقاب مشاهده نمود. این افزایش در

ومت مقا نده،کنپارامتر کنترل، بارهاي بیشتر براي از مقاومت فشاري قائم میانقاب، مشاهده شد.

   یابد.کاهش می ذا مقاومت جانبی قاب مرکبباشد ولقاب می فشاري قائم میان

هاي میانقاب براي راهاي گذشته پژوهش در آمده بدست روابط )1969(2کارتر و اسمیت فوردااست

- می رابطه زیرمحاسبه صورت به میانقاب نسبی سختی پارامتر حالت این در .دادند تعمیم مستطیلی

  :شود
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Abstract: 

 

The infill panels are used in many buildings as structural elements. To design and analyse 

of structures only frame of the structures are considered. The weight of infills are merely 

applied on beams or floors and the effect of stiffness infills on behavior of constructions 

are ignored. It was supposed, ignoring the stiffness of infills will create more confidence in 

the performance of structures against the lateral load, while the experiences from past 

earthquakes showed the behavioral changing and damages of compsite frames due to this 

simplification design. So, we need to do more investigation in this field. 

 In the present study the effect of infill with and without opening has been studied. At first 

stage, two composite frames, one of them with opening and other without opening, were 

selected as samples. Next, Finite-Element Modeling and Analysis of these samples are 

carried out using ABAQUS Finite-Element software Modeling. Then, the results have been 

verified by experimental studies. Subsequently, the effects of factors including the angle of 

internal expansion blocks, Infill thickness, internal friction coefficient mortar and mortar 

tensile strength have been evaluated on the response of composite frames with and without 

opening. In addition, the equivalent pressure strut method as suggested method by 

Regulations and researchers for diverse thicknesses of infill and for both type composite 



 
 

frams, with opening and without opening, was evaluated. Finally, the application of 

pressure strut to equalize composite frames with opening was discussed and a suggestion 

was presented to reduce the difference between the results of analysis equivalent pressure 

strut and experimental sample.  
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