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  هاي فلزيمقایسه فنی و اقتصادي سیستم دیوار برشی فوالدي و سیستم مهاربندي در سازه
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                            مهندسی عمران: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                      زلزله: گرایش
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  :چکیده

هـاي  هاي طراحـی سـازه  نامه، آیین2005و  2004هاي روي دیوار برشی فوالدي، در سال شدهنتایج تحقیقات انجام 

هاي جدید خـود کـرد. از   فوالدي دو کشور کانادا و آمریکا را ملزم به ارائه ضوابط مربوط به این سیستم در ویرایش

هـاي  هاي جدید و تقویت ساختمانهاي اخیر استفاده از سیستم دیوار برشی فوالدي در طراحی سازهاین رو در سال

هـاي بـاربر   تـرین سیسـتم  موجود در کشورهاي مختلف بسیار فراگیر شده است. سیستم مهاربند همگرا یکی از رایج

-ها بیشجانبی در ایران است. این سیستم به دلیل کاهش وزن فوالد مصرفی و صرفه اقتصادي نسبت به سایر سیستم

ه است. به همین منظور در این تحقیق با هدف مقایسه دو سیستم مهاربند همگـراي  تر مورد توجه طراحان قرار گرفت

هاي متفاوت با این دو سیسـتم در  هایی با ارتفاعویژه و دیوار برشی فوالدي ویژه از لحاظ عملکرد و اقتصادي، سازه

نـواري ارائـه شـده در    تحلیل و طراحی شدند. براي طراحی سیستم دیوار برشی فوالدي از روش  ETABSنرم افزار 

ها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی اي آمریکا استفاده شد. براي مقایسه عملکرد دو سیستم، سازهنامه طراحی لرزهآیین

هاي بـا ارتفـاع زیـاد عملکـرد     قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد در سازه SAP 2000(پوش اور) در نرم افزار 

تر از سیستم مهاربند همگراي ویژه است و استفاده از سیستم دیـوار برشـی   ویژه مناسبسیستم دیوار برشی فوالدي 

تر است. در پایان تحقیق با هدف ارزیابی رفتار واقعی دیوار برشی فوالدي، هاي بلند مقرون به صرفهفوالدي در سازه

 ABAQUSکوبه در نـرم افـزار    هاي طبس، السنترو وهاي طراحی شده با این سیستم تحت رکورد زلزلهیکی از قاب

  قرار گرفت که مشخص شد منحنی برش پایه بر حسب زمان وابسته به رکورد زلزله است.    

  

  ، مهاربند همگرا، روش نواري: دیوار برشی فوالديهاواژه کلید

 



 

 
 

 

  فهرست مطالب
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  ها فهرست جدول

  صفحه  جدول عنوانشماره و 
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  هافهرست شکل

  صفحه  شکل عنوانشماره و 

  

  6........................................................................: یک نمونه قاب دیوار برشی فوالدي چهر طبقه............................1 – 1شکل 
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  9.............................................................نشده..........................................: دیوار برشی فوالدي با ورق جان سخت5 – 1شکل 

  10..........................................................: اشکال مختلف دیوار برشی فوالدي مرکب..............................................6 – 1شکل 

  11..........................................ضریب الغري.....................................بندي دیوار برشی فوالدي بر حسب : تقسیم7 – 1شکل 

  14.......................................اي سیستم دیوار برشی فوالدي...........................................................هاي سازه: فرم8 – 1شکل 

  16......................................کال مختلف مهاربند همگرا....................................................................................: اش9 – 1شکل 

  17...................................................: اشکال مختلف مهاربند واگرا.......................................................................10 – 1شکل 

  18............................................ناپذیر..............................................................................: اجزاي مهاربند کمانش11 – 1شکل 

  19............................................ل........................................................................: نمایی از ساختمان نیپون استی12 – 1شکل 

  20...........................................: پالن و جزییات سیستم دیوار برشی فوالدي ساختمان نیپون استیل..................13 – 1شکل 

  21......................................هاي تخریب بیمارستان آلیو ویو در زلزله سان فرناندو......................................: عکس14 – 1 شکل

  21.....................................: جزییات دیوار برشی فوالدي در بیمارستان آلیو ویو.....................................................15 – 1شکل 

  22....................................: مراحل نصب دیوار برشی فوالدي در بیمارستان آلیو ویو..............................................16 – 1شکل 

  23........................زي ایاالت متحده....: جزییات سیستم دیوار برشی فوالدي و نمایی از ساختمان دادگستري مرک17 – 1شکل 

  25...........................: نحوه اجرا و نصب دیوار برشی فوالدي در ساختمان سنت هیاسینت.......................................18 – 1شکل 

  26......................................................مکزیک......: ساختمان اداره شهربانی ساخته شده با دیوار برشی فوالدي در 19 – 1شکل 

  27.................................................طبقه تهران................................................................... 12: مقطع ساختمان 20 – 1شکل 

  28..........................................................ه با سیستم دیوار برشی فوالدي در ایران.............هاي اجرا شد: ساختمان21 – 1شکل 

  32................................................: مدل نواري توربن و همکاران...........................................................................1 – 2شکل 

  32...................................................: مدل مهاربند معادل توربن و همکاران............................................................2 – 2شکل 

  36.........................................................تغییرمکان و جزئیات نمونه آزمایش تیملر و کوالك............. -: منحنی نیرو3 – 2شکل 
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   مقدمه -1- 1

اي از یک زلزله با شدت نسبتاً زیاد در نقطه ،سال یکبار هاي اخیر بطور معمول هر چنددر سال

وخسارات ه تهاي گذشافتد که اکثراً با صدمات جانی و مالی باالیی همراه است. زلزلهجهان اتفاق می

دان نه چنهاي با شدت ایران یکی از کشورهایی است که با وقوع زلزلهاند، هنشان دادناشی از آنها 

ناشی از زلزله وجود  يهاامکان جلوگیري کامل از خسارت پذیري باالیی دارد. هرچندقوي، آسیب

- مقاوم ،هاها را به حداقل رساند. یکی از این راهتوان با انجام تمهیدات الزم این خسارتاما می ،ندارد

در هنگام وقوع زلزله با عملکرد  تا بتواناي مناسب است هاي سازهها با استفاده از سیستمسازي سازه

  . شدهاي شدید انرژي زلزله را تعدیل کرده و مانع از بروز آسیب سازه،مناسب 

توان یکی از پرکاربردترین سیستم مقاوم در برابر بارهاي سیستم مهاربند همگراي فوالدي را می

اکثر است تا  اعث شدهب ،جانبی در کشور ایران دانست. کاهش وزن سازه و سختی مناسب این سیستم

   .طراحان استفاده از این سیستم را در دستور کار خود قرار دهند

-در گذشته بیشتر سازه .شودسیستم مهاربند همگرا فوالدي به دو نوع معمولی و ویژه تقسیم می

از نوع معمولی بودند ولی با افزایش مطالعات و تحقیقات بر روي  ،شده با این سیستمهاي احداث

مریکا ملزم به ارایه آهاي نامههاي ایران نیز به تبعیت از آییننامهتم مهاربند همگراي ویژه، آیینسیس

  ضوابط طراحی این سیستم شدند.

فوالدي به عنوان یک سیستم باربر جانبی در  دیوار برشیدر سه دهه اخیر استفاده از سیستم  

بطوریکه استفاده از این سیستم ، است ساختمان، مورد توجه پژوهشگران کشورهاي مختلف قرار گرفته

هاي موجود به سرعت روبه گسترش است. دو کشور هاي جدید و بهسازي سازهدر طراحی سازه

به عنوان اولین کشورهایی  ،اندزي شدید قرار گرفتهخیمریکا و ژاپن با توجه به اینکه در منطقه لرزهآ

و پس از وقوع زلزله و بررسی  ههاي با اهمیت باالي خود استفاده کردبودند که از این سیستم در سازه

 . اي اشاره کردندهاي شدید سازهاي مناسب و کاهش آسیببه عملکرد لرزه ،هااین سازه
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  ساختار و محتواي پژوهش -2- 1

 مقایسه فنی و اقتصادي سیستم دیوار برشی فوالدي و سیستم مهاربندياین تحقیق تحت عنوان 

در قالب پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول ابتدا به معرفی سیستم دیوار برشی  هاي فلزيسازهدر 

به چند هاي آنها پرداخته شد. در ادامه این فصل فوالدي و سیستم مهاربندي و بررسی انواع و مزیت

شده با سیستم دیوار برشی فوالدي در کشورهاي مختلف از جمله آمریکا، هاي اجرانمونه از ساختمان

شده روي دیوار ژاپن، مکزیک، کانادا و ایران اشاره شد. فصل دوم تحقیق شامل مطالعات پیشین انجام

. در فصل سوم، باشدبرشی فوالدي است که در دو بخش اصلی مطالعات تئوري و آزمایشگاهی می

-هاي کششی قطري، روشبعد از بیان مکانیسم رفتاري دیوار برشی فوالدي و چگونگی تشکیل میدان

سازي این سیستم، از جمله روش نواري و غشائی غیرهمسان ذکر شد. همچنین در هاي تحلیل و مدل

چند گام تشریح و در  AISC341نامه این فصل بندهاي الزامات طراحی دیوار برشی فوالدي در آیین

سپس مراحل انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی و الگوهاي مفاصل پالستیک مورد بحث قرار گرفت. در 

 SAP 2000افزار با روش نواري در نرم شبخش پایانی فصل نمونه آزمایشگاهی ویان و همکاران

 6ت که ابتدا ها و نتایج این پژوهش ارائه شد به این صورسنجی شد. در فصل چهارم، مدلصحت

هاي مهاربند همگراي ویژه و دیوار برشی فوالدي هاي کوتاه، متوسط و بلند با سیستمسازه با ارتفاع

تحلیل تحت  SAP 2000 افزارها در نرم طراحی شدند و بعد سازه ETABS 2015افزار ویژه در نرم

ها از جمله دریفت، میزان هاي بین پارامترهاي رفتاري سازاستاتیکی غیرخطی قرار گرفتند و مقایسه

پذیري ، ضریب رفتار جذب انرژي، سختی جانبی موثر، مقاومت نهایی، ضریب کاهش ناشی از شکل

هاي پایانی این فصل نمونه آزمایشگاهی ویان و و وزن فوالد مصرفی انجام گرفت. در بخش

-ت نتایج صحتسنجی شد و بعد از مطابقصحت ABAQUSافزار المان محدود همکارانش با نرم

هاي مختلف در هاي سازه کوتاه مرتبه با دیوار برشی فوالدي تحت رکورد زلزلهسنجی، یکی از قاب
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زمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. فصل پنجم نیز تحلیل دینامیکی تاریخچهبا  ABAQUSنرم افزار  

  باشد.شامل نتایج تحقیق و پیشنهادات به منظور ادامه مطالعات در این زمینه می

   پژوهش هايسؤال - 2-1- 1

چه  همگراهاي فوالدي طرح شده با دو سیستم دیوار برشی فوالدي و مهاربنداي سازهعملکرد لرزه -1

  اختالفی با هم دارند؟

باشند؟ آیا اولویت اقتصادي به هاي مختلف کدام سیستم در اولویت میبه لحاظ اقتصادي در سازه -2

  باشد؟اي میهست یا در تناقض با عملکرد لرزهمفهوم اولویت در عملکرد هم 

  هاي پژوهشفرضیه - 2-2- 1

اي بهتري نسبت به سیستم هاي بلند مرتبه سیستم دیوار برشی فوالدي عملکرد لرزهدر سازه -1

  دارد. همگرامهاربندي 

اولویت  ها از لحاظ اقتصادي درنامهتعلیق با ضوابط آیین در صورت صرفاً همگراسیستم مهاربندي  -2

  باشد.می

  هاي بلند مرتبه دو سیستم از لحاظ اقتصادي اختالف چندانی نخواهند داشت.در سازه -3

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 2-3- 1

هاي گذشته، نیاز به هاي زیاد جانی و مالی زلزلهخیز بودن کشور ایران و خسارتبه لرزه توجه با

هاي شود. یکی از سیستمقدیمی و جدید احساس میهاي اي ساختمانهاي سازهتر سیستمبررسی بیش

قدیمی و پرکاربرد در ایران، سیستم مهاربندي است. سختی زیاد و کاهش وزن فوالدي مصرفی از 

هاي باربر جانبی شده تر آن نسبت به سایر سیستمنکات بارز این سیستم است که منجر به استفاده بیش

  است.
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از جمله ایران طراحی سازه با سیستم دیوار برشی فوالدي مختلف  هاي اخیر کشورهاي در سال

هاي طراحی ایران به ضوابط طراحی این سیستم نامهاند. البته هنوز آیینرا در دستورکار خود قرار داده

هاي سایر کشورها مثل آمریکا و کانادا انجام نامهشده براساس آیینهاي احداثاند و سازهورود نکرده

  شده است.

هاي از این پژوهش بررسی عملکرد دو سیستم مهاربندي و دیوار برشی فوالدي در سازه هدف

فلزي از لحاظ اقتصادي و ایمنی، بااستفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچه زمانی 

ي باشد. الزم به ذکر است، در گذشته تحقیقاتی در این زمینه انجام شده ولی عمدتاً تمرکز بر رومی

هاي طراحی شده پرداخته بررسی رفتار دیوار برشی فوالدي بوده و به مقایسه دو سیستم در قالب سازه

نشده است؛ همچنینن ارزیابی اقتصادي دو سیستم نیز در رویکرد به این پژوهش مد مدنظر قرار گرفته 

  است.

 فوالدي سیستم دیوار برشی -3- 1

  فوالدي دیوار برشیمعرفی سیستم  - 3-1- 1

که هر پانل شامل یک ورق  استشده فوالدي از تعداد زیادي پانل برشی تشکیل  وار برشیدی

ها و تیرها تحت عنوان اعضاي مرزي قائم ستون ،. در این سیستمباشدمیها فوالدي، تیر و ستون

)1VBE) 2) و افقیHBEشوند و ورق فوالدي ما بین تیر و ستون در هر پانل را ورق جان ) شناخته می

)Infill plate1390(حسینی لواسانی، پروینی،  نامند) می( . 

                                                
1 Vertical Boundary Elements 
2 Horizontal Boundary Elements 
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  فوالدي چهار طبقه دیوار برشیقاب یک نمونه  :1-1شکل 

 

-کردند که در آن ستونورق طره فوالدي مقایسه می فوالدي را با تیر دیوار برشیدر ابتدا سیستم 

ورق  هاي تیرتیرها نیز سخت کنندهورق و  ها به منزله بال تیر ورق، ورق فوالدي همانند جان تیر

-ها به دلیل ضعیف بودن نقش کملبا ،ورق در ادامه با بررسی بیشتر مشخص شد که در تیر بودند؛

که  گیرندها را قوي در نظر میفوالدي، ستون دیوار برشیرنگی در تحمل برش دارند ولی در سیستم 

  ).1390نی، در تحمل بار نقش زیادي دارند (حسینی لواسانی، پروی

  

  ورق طره فوالدي فوالدي و تیر دیوار برشیمشابهت  :1-2شکل 
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  فوالدي  دیوار برشیانواع  - 3-2- 1

ها بکار شان در ساختمانفوالدي انواع مختلفی دارد که با توجه به کارایی دیوار برشیسیستم 

شوند که بندي میتقسیمبراساس شرایط مختلفی  فوالدي معموالً دیوار برشی هايروند. سیستممی

ترین آنها مشخصات مصالح مصرفی در اعضاي سیستم، مالحضات معماري و عملکرد ورق اصلی

در حالت کلی  ،اساس مشخصات مصالح مصرفیبندي برجان در برابر کمانش برشی است. در تقسیم

قات براي ورق جان شود اما در بسیاري از تحقیبراي تمام اعضاي سیستم از یک نوع فوالد استفاده می

  شود.تر سیستم میکنند که موجب رفتار مناسبتر استفاده میاز فوالد با مقاومت پایین

فوالدي از نظر معماري، امکان ایجاد بازشو در ورق  دیوار برشیهاي مهم سیستم یکی از قابلیت 

در  .شودبازشو تقسیم میاین سیستم از این نظر نیز به دو حالت با بازشو و بدون  ،بنابراین .جان است

اکثر  آور شد کهباید یاد. شده استفوالدي با بازشو نشان داده  دیوار برشیاي از نمونه 3- 1 شکل

این سیستم را بر اساس نحوه عملکرد ورق جان در هنگام کمانش برشی به سه دسته،  ،هانامهآیین

-برشی فوالدي مرکب تقسیم می دیوارنشده و شده و سختفوالدي با ورق جان سخت دیوار برشی

  ).1390(حسینی لواسانی، پروینی، کنند

  

  فوالدي با بازشو دیوار برشی :1-3شکل 
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  شدهبا ورق جان سخت دیوار برشی -1- 3-2- 1

- هاي طولی و عرضی اجرا میکنندهفوالدي ورق جان همراه با سخت دیوار برشیدر این نوع از 

ها در این سیستم جلوگیري از کمانش ورق تا لحظه جاري شدن کنندهشود. هدف از قرار دادن سخت

گردد مانع از این می وها باعث افزایش مقاومت فشاري سیستم شده کنندههمچنین وجود سخت .است

هاي خفیف با در کشور ژاپن به دلیل وجود زلزله گیرند. اعضاي مرزي تحت خمش زیادي قرار تا

کننده به دلیل د، استفاده از دیوار برشی فوالدي داراي سختتعداد زیاد و یا وزش بادهاي شدی

  ).1390(حسینی لواسانی، پروینی، جلوگیري از کمانش ورق بیشتر مورد توجه است 

  

  شدهفوالدي با ورق جان سخت دیوار برشی :1-4شکل 

  

  نشدهفوالدي با ورق جان سخت دیوار برشی -2- 3-2- 1

ورق جان ظرفیت کمانشی بسیار کمی دارد و در مقابل نشده، سختدر دیوار برشی فوالدي 

هاي جانبی بجاي برش، بوسیله کشش در این شرایط بار ؛کندبارهاي جانبی خیلی زود کمانش می
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ها اجازه شوند که به ورقاي طراحی میهاي مرزي بگونهشوند. در این سیستم المانورق تحمل می

  دهند کشش قطري بیشتري را گسترش دهند.

نشده باید شرایط اقتصادي، الزامات طراحی، شده یا سختفوالدي سخت دیوار برشیر انتخاب د

- ابتدا از نوع سخت ،مریکاآشود. در گذشته در کشورهاي ژاپن و  انتقال و راحتی اجرا در نظر گرفته

کا و مریآهایی مثل شد ولی در طی دهه اخیر کشورها استفاده میشده این سیستم در بهسازي سازه

. بطور کلی اندرا بیشتر مورد توجه قرار دادهبرشی فوالدي با ورق نازك  هايکانادا استفاده از دیوار

درست طراحی شود عملکرد مناسبی  ،نشدهشده یا سختسخت دیوار برشی فوالدياي با وقتی سازه

ها به ورق کنندهکاري سختداشت اما به دلیل حجم باالي عملیات جوش هاي جانبی خواهدتحت بار

(حسینی لواسانی، پروینی،  تر باشدکننده مناسبرود از نظر اقتصادي نوع بدون سختدیوار، انتظار می

1390.(  

  

  

  نشده فوالدي با ورق جان سخت دیوار برشی :1-5شکل 
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  (کامپوزیت)   فوالدي مرکب دیوار برشی -3- 3-2- 1

تر شدن این بتنی وجود دارد که باعث سختدر این سیستم در دو طرف ورق فوالدي، صفحات 

دهد که تا رسیدن به مرحله تسلیم، شود. وجود صفحات بتنی به ورق فوالدي اجازه مینوع دیوار می

  ).1390(حسینی لواسانی، پروینی،  کمانش نکند

  

  فوالدي مرکب دیوار برشیاشکال مختلف  :1-6شکل 

  

  فوالدي بر اساس الغري دیوار برشیبندي تقسیم - 3-3- 1

  کنند:الغري به سه دسته تقسیم مینشده را براساس ضریب دیوارهاي برشی فوالدي سخت

  گروه فشرده -1- 3-3- 1

که ضریب الغري در حالتی
h

��
�λ� )λاز   = 1.1�

���

���
فوالدي  دیوار برشی ،تر باشد) کوچک

. در روابط شوددر برش تسلیم می ،در این حالت ورق قبل از کمانش .گیرددر دسته فشرده قرار می

 	�λبرشی،ضخامت ورق دیوار  	�tعرض مفید دیوار برشی از بال ستون تا بال ستون کناري، hفوق 
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تنش  	��Fمدول االستیسیته و 	Eضریب کمانش صفحه، 	�kپارامتر مرز الغري براي المان فشرده،

  باشند.تسلیم دیوار می

براي حالتی که بطور االستیک رفتار کند از نظر اقتصادي نشده بطور معمول طراحی ورق سخت 

  . مناسب نیست

  گروه غیر فشرده -2- 3-3- 1

 دیوار برشیاگر ضریب الغري 
�

��
�λ� )λبزرگتر و از  �λ از  = 1.37�

���

���
کوچکتر باشد  )

-می رده، پارامتر مرز الغري براي المان غیرفش 	�λ. در رابطه فوقشودفشرده نامیده میغیر دیوار برشی

  دهد.هاي برشی قبل از کمانش رخ میدر رفتار این نوع دیوار برخی تسلیم شدگیباشد. 

  فوالدي الغر  دیوار برشی -3- 3-3- 1

در این حالت ضریب الغري 
�

��
الغر معروف بوده و  دیوار برشیشود که به تر میبزرگ �λ از 

  ).1389(واثقی، محمدپور،  کنددر حالت ارتجاعی کمانش می

  
  فوالدي برحسب ضریب الغري دیوار برشی بنديتقسیم :1-7شکل 
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  فوالدي  دیوار برشیمزایاي استفاده از  - 3-4- 1

توان فوالدي، میدیوار برشی م تهاي صورت گرفته در رابطه با سیسشده و بررسیبا توجه به موارد یاد

  ؛ به عنوان مزایاي این سیستم بیان نمود اموارد زیر ر

پذیر بوده و قابلیت اتالف بسیار شکل ،فوالدي در صورت طراحی درست دیوار برشیسیستم  -1

  انرژي باالیی دارد.

  مکان نسبی بسیار موثر است.فوالدي سختی اولیه باالیی دارد که در کنترل تغییر دیوار برشیسیستم  -2

در زمان  جوییساخت و جوشکاري ورق دیوار در کارگاه و نصب آن در سازه، باعث صرفه -3

  شود.اجراي این سیستم می

  امکان تعبیه بازشو در ورق دیوار یک مزیت مناسب این سیستم از لحاظ معماري است. -4

بزرگ از  هاي بلند با ابعاد پالنمقاومت باالي این سیستم این امکان را ایجاد کرده که در سازه -5

  تفاده شود.ها اسهاي مقاوم کمتري نسبت به سایر سیستمتعداد دهانه

 هاي ضعیف و آسیب دیدهاستفاده از آن به منظور بهسازي سازه ،این سیستمهاي با توجه به ویژگی -6

  است.مناسب 

هاي اصلی استفاده از از ویژگیکاهش وزن ساختمان و به تبع آن کاهش نیروهاي جانبی وارده  -7

  باشد.می بتنی دیوار برشیدر مقایسه با دیوار برشی فوالدي 

که باعث افزایش  فوالدي دیوار برشیکمتر بودن ضخامت و نیز  کاهش ابعاد و هزینه ساخت پی -8

استفاده از دیوار برشی بتنی  شود، از مزایاي اصلی این سیستم در مقایسه بافضاي معماري سازه می

   ).1390(حسینی لواسانی، پروینی،  باشدمی

  فوالدي دیوار برشیهاي استفاده از محدودیت - 3-5- 1

  .باشندها میهاي استفاده از دیوارهاي برشی در سازهموارد زیر از جمله محدودیت
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هاي هاي بلند باعث اعمال نیروي محوري بسیار زیاد به ستونمکان نسبی در سازهکنترل تغییر -1

هاي از سیستم دیوار هاکه در این نوع سازه شودتوصیه می .شودمی دیوار برشیموجود در قاب با 

  کوپله استفاده شود.

لذا فوالدي در مقابل عواملی همچون حریق و خوردگی مقاومت کمی دارد  دیوار برشیورق نازك  -2

  شود. در نظر گرفتهباید تدابیري براي جلوگیري از این خطرات 

 ، در صورت موردمیلی متر) 3قابل اجرا نبودن ورق نازك با ضخامت بسیار کم (کمتر از  باتوجه به -3

 دار با ضخامت بیشتر استفاده شوددر این شرایط بهتر است از ورق سوراخنیاز بودن ورق نازك، 

  .)1390(حسینی لواسانی، پروینی، 

  فوالدي  دیوار برشیاي سیستم هاي سازهفرم - 3-6- 1

اي تاثیر سازهاي و غیرفوالدي دو عامل سازه دیوار برشیاي ساختمان با در انتخاب فرم سازه

. عوامل توان به معماري داخلی، نماي خارجی و تاسیسات اشاره کرداي میسازهدارند. از عوامل غیر

قابلیت تحمل بارهاي جانبی، قائم، لنگر و پیچش در  شامل ،تر هستندهاي بلند مهمدر سازهاي که سازه

ذکر  عواملعالوه بر که باید با مقاومت و سختی مناسب سازه کنترل گردد.  باشد،میترازهاي مختلف 

از د. نباشخطی نیز در انتخاب فرم سازه دخیل میغیر حالتاقتصادي بودن طرح و رفتار سازه در  شده،

دیوار سیستم  توان بههاي بلند میاي سیستم دیوار برشی فوالدي در سازههاي سازهترین فرممهم

دیوار برشی بهم پیوسته سیستم ، محیطی دیوار برشیسیستم ، با بازو دیوار برشیسیستم ، قاب - برشی

نشان  1-8هاي اشاره شده در شکل انواع سیستم شده با ورق فوالدي اشاره کرد.و قاب هاي محیطی پر

  ).1390(حسینی لواسانی، پروینی، داده شده است 
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  قاب -سیستم دیوار برشی :الف

  سیستم دیوار برشی با بازو :ب

  سیستم دیوار برشی محیطی :ت

  سیستم دیوار برشی بهم پیوسته :پ

  شده با ورق فوالديهاي محیطی پرقاب :ث

  فوالدي دیوار برشیاي سیستم هاي سازهفرم :1-8شکل 
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Abstract: Results	 of	 research	 conducted	on	 the	 Steel	 Shear	Walls	 in	2004	and	2005	

years,	 obliged	 USA	 and	 Canada	 design	 provisions	 to	 present	 related	 rules	 of	 this	

system	 in	 their	 new	 editions	 of	 steel	 structures.	 Hence,	 in	 recent	 years,	 the	 use	 of	

Steel	 Shear	 Walls	 in	 the	 design	 of	 new	 structures	 and	 rehabilitation	 of	 existing	

buildings	 in	 different	 countries	 have	 been	 speared. Concentrically	 Braced	 Frame	

systems	 is	 one	 of	 the	 common	 resistant	 systems	 against	 lateral	 loads	 in	 Iran.	

Designers	have	put	this	system	under	consideration	duo	to	reduction	of	consumption	

of	 steel	weight	 and	economic	 efficiency	 in	 comparison	with	other	 systems.	 For	 this	

purpose,	 in	 this	 research,	 in	 order	 to	 compare	 the	 Concentrically	 Braced	 Frame	

systems	and	Special	Steel	Shear	Walls,	three	structures	with	different	heights	of	these	

two	 systems	 were	 analyzed	 and	 designed	 by	 ETABS	 software.	 Also,	 strip	 model	

method	presented	in	seismic	design	provisions	of	USA	was	used	for	the	designing	of	

Steel	 Shear	 Walls. To	 compare	 the	 performance	 of	 these	 two	 systems,	 introduced	

structures	 were	 analyzed	 under	 nonlinear	 static	 analysis	 (pushover)	 by	 SAP2000	

software. The	 results	 of	 this	 study	 showed	 that	 in	 structures	 with	 high	 height,	

performance	 of	 Seel	 Shear	 Wall	 system	 is	 more	 appropriate	 than	 Special	

Concentrically	Braced	system	and	use	of	Steel	Shear	Wall	systems	is	more	affordable	

in	high	structures. At	the	end	of	this	research	to	evaluate	the	actual	behavior	of	Steel	

Shear	Walls,	one	of	the	designed	frames	with	this	system	was	analyzed	under	Tabas,	

El	Centro	and	Kobe	earthquakes	by	finite	element	ABAQUS	software.	It	was	apparent	

that	steel	base	shear	curve	versus	time,	is	dependent	on	earthquake	record. 

Keywords: steel shear walls, CBF, strip method  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Technical and Engineering 

Department of Earthquake Engineering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc.  in Earthquake Engineering 

 

Title: 

Technical and Economical Comparison of Steel Shear Wall and Steel 

Bracing Systems in Steel Structures 

 

Supervisor: 

Mohtasham Mohebbi (Ph. D) 

 

Advisor: 

Amin Gholizad (Ph. D) 

 

By: 

Mohsen Ahmadloo 

    

Fubruary – 2017 

 


