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    99ات:صفح تعداد                 3/11/96 دفاع: تاریخمهندسی             وفنی  :دانشکده
  

    :چکیده

، کنند. تیرهاي همبند متداولدیوارهاي برشـی همبسـته نقش مهمی را در رفتار کلی سازه ایفا می  تیرهاي همبند در 

هاي ی از بارهاي رفت و برگشتی ناشدلیل تشـکیل مفاصل پالستیک برشی در سیکل ه عمدتا با گسـیختگی زودهنگام ب 

د. عملکرد سازه در برابر زلزله خواهد ش شوند. بر همین اساس رفتار مناسب آنها باعث بهبودجانبی، دچار شکست ترد می

ــتند، این المانبا توجه به ماهیت تیرهاي همبند که عمدتا مقاطعی با ارتفاع زیاد و دهانه ــازههایی کوتاه هسـ اي هاي سـ

د. از باشهاي داخلی در برابر برش معموال بر عهده بتن مقطع میگیرند. سهم عمده تالشدرگروه تیرهاي عمیق قرار می

آید. یک شــود، که از نقاط ضــعف بتن بشــمار میلغزشــی در تیر ایجاد می -فی بدلیل رفتار ترد بتن، مفاصــل برشــیطر

راهکار براي جلوگیري از این مسـئله، سـوق دادن رفتار تیر به رفتار خمشی است. در همین راستا، در این تحقیق استفاده   

ــتم    از زوج تیر همبند هم ارتفاع با تیرهاي همبند متداول ــیس ــت. گرچه انتظار کاهش مقاومت در س ــده اس ــنهاد ش پیش

شود ی میبینشوند و پیشرود، اما سهم بیشتري از تالش هاي داخلی را میلگردهاي طولی تیر متحمل میپیشنهادي می

همبند  یپذیرتر از سازه مشاهده شود. در روند این تحقیق رفتار کلی دیوار برشتر و شـاید شـکل  در این حالت رفتاري نرم

اي رفت و برگشتی، در نرم افزار اجزاء چرخه با تیرهاي پیشـنهادي و نوع مفاصـل پالسـتیک ایجاد شـده ، تحت تحلیل    

محدود مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی ایده مطرح شده و صحت روابط پیشنهادي در   

 به اجرایی تیرهاي مورد نظر نیز در نظر گرفته شده است.  باشد. در این ایده جنطراحی این نوع تیرها می

  

  پذیريدیوار برشی همبسته، تیر همبند تقسیم شده، رفتار خمشی، شکل: هاواژه کلید
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 !cm5  .............  Error ابعاد با مش) ب ؛cm10 ابعاد با مش)الف متفاوت؛ يهايبندمش يبرا لهایتحل زمان: 8-3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........  کنترل روین روش به CW1 وارید ییجابجا -روین نمودار: 9-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..  کنترل ییجابجا روش به CW2 وارید ییجابجا-روین نمودار: 10-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........  کنترل روین روش به CW3 وارید ییجابجا-روین نمودار: 11-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   رهمبندیت مقطع بر وارد يروهاین: 12-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   طبقه 5 همبسته وارید اتیجزئ: 13-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   طبقه 8 همبسته وارید اتیجزئ: 14-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   طبقه 12 همبسته وارید اتیجزئ: 15-3 شکل

 همبند ریت)c متداول؛ ریت با ارتفاع هم همبند ریت) b متداول؛ همبند ریت)a شده؛ انتخاب همبند يرهایت اتیجزئ: 16-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   شتریب ارتفاع درصد 10 با

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   همبند یبرش وارید يبارگذار ندیفرآ: 17-3 شکل

 10 ارتفاع) ج متر؛یسانت 5 ارتفاع) ب متر؛یسانت 2 ارتفاع) الف کننده؛ میتقس يبازشو هیناح در تنش يکانتورها: 1-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ................................   متریسانت

  .Error! Bookmark not defined  .................  (B1-6T20) ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار:  2-4 شکل

  .2B-1.0D-4T16(  .....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار:  3-4 شکل

  .2B-1.0D-4T18(  .....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار:  4-4 شکل

  .2B-1.0D-4T20(  .....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار:  5-4 شکل

  .2B-1.0D-6T18(  .....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار:  6-4 شکل

  .2B-1.0D-6T20(   ......  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 7-4 شکل

  .2B-1.0D-6T22(   ......  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 8-4 شکل



 ك

 

  .2B-1.1D-4T16(   ......  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 9-4 شکل

 2B-1.1D-4T18(  ...  Error! Bookmark not( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 10-4 شکل

defined.  

 2B-1.1D-4T20(  ...  Error! Bookmark not( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 11-4 شکل

defined.  

  هافهرست شکل

  صفحه                                             شماره و عنوان شکل

  

  .2B-1.1D-6T18(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 12-4 شکل

  .2B-1.1D-6T20(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 13-4 شکل

  .2B-1.1D-6T22(  ..  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار:  14-4 شکل

 B1  ...........  Error! Bookmark not ریت مدل با 2B-1.0D-6T18 مدل مقاومت آستانه سهیمقا: 15-4 شکل

defined.  

 B1  ...........  Error! Bookmark not ریت مدل با 2B-1.1D-4T18 مدل مقاومت آستانه سهیمقا: 16-4 شکل

defined.  

 B1............  Error! Bookmark not مدل با 2B-1.0D-6T20 مدل یخمش رفتار اریمع سهیمقا: 17-4 شکل

defined.  

 B1............  Error! Bookmark not مدل با 2B-1.1D-6T22 مدل یخمش رفتار اریمع سهیمقا: 18-4 شکل

defined.  

  .2B-1.0D-6T18  ...  Error! Bookmark not defined همبند وارید يانرژ استهالك یمنحن :19-4 شکل

  .2B-1.1D-4T20  ....  Error! Bookmark not defined همبند وارید يانرژ استهالك یمنحن: 20-4 شکل

 وارید)ب ؛متداول همبند ریت با وارید) الف همبسته؛ یبرش وارید در کیپالست يهاکرنش و یخوردگ ترك بیترت: 21-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   شده میتقس همبند ریت با

  .1B-6T20(  ..................  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 22-4 شکل

  .2B-1.0D-4T16(  .....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل مودار: 23-4 شکل

  .2B-1.0D-4T18(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 24-4 شکل

  .2B-1.0D-4T20(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 25-4 شکل

  .2B-1.0D-6T18(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 26-4 شکل

  .2B-1.0D-6T20(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 27-4 شکل

  .2B-1.0D-6T22(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 28-4 شکل



 ل

 

  .2B-1.1D-4T16(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 29-4 شکل

  .2B-1.1D-4T18(  ....  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 30-4 شکل

 2B-1.1D-4T20(  ...  Error! Bookmark not( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 31-4 شکل

defined.  

 2B-1.1D-6T18(  ...  Error! Bookmark not( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 32-4 شکل

defined.  

 2B-1.1D-6T20(  ...  Error! Bookmark not( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 33-4 شکل

defined.  

 2B-1.1D-6T22(  ...  Error! Bookmark not( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 34-4 شکل

defined.  

 B1  Error! Bookmark ریت مدل با 2B-1.0D-4T20 مدل مقاومت آستانه سهیمقا: 35-4 شکل

not defined.  

 B1  Error! Bookmark ریت مدل با 2B-1.1D-4T18 مدل مقاومت آستانه سهیمقا: 36-4 شکل

not defined.  

  هافهرست شکل

  صفحه                                             شماره و عنوان شکل

  

 B1............  Error! Bookmark not مدل با 2B-1.0D-6T20 مدل یخمش رفتار اریمع سهیمقا: 37-4 شکل

defined.  

 B1............  Error! Bookmark not مدل با 2B-1.1D-6T22 مدل یخمش رفتار اریمع سهیمقا: 38-4 شکل

defined.  

  .2B-1.0D-4T20  ....  Error! Bookmark not defined همبند وارید يانرژ استهالك یمنحن: 39-4 شکل

  .2B-1.1D-4T18  ....  Error! Bookmark not defined همبند وارید يانرژ استهالك یمنحن: 40-4 شکل

 وارید)ب ؛متداول همبند ریت با وارید) الف همبسته؛ یبرش وارید در کیپالست يهاکرنش و یخوردگ ترك بیترت: 41-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   شده میتقس همبند ریت با

  .1B-6T20(  ..................  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 42-4 شکل

  .2B-1.0-4T20(  ........  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 43-4 شکل

  .2B-1.1-4T20(  ........  Error! Bookmark not defined( ریت با مدل يا چرخه لیتحل نمودار: 44-4 شکل

 B1  ...........  Error! Bookmark not ریت مدل با 2B-1.0D-4T20 مدل مقاومت آستانه سهیمقا: 45-4 شکل

defined.  



 م

 

 B1  ..............  Error! Bookmark not ریت مدل با B-1.1D-4T20 مدل مقاومت آستانه سهیمقا: 46-4 شکل

defined.  
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  کلیات پژوهش 

  

  مقدمه 

ناسب ها در عین تامین سختی متغییرشکلامروزه با گسترش بلند مرتبه سازي در شهرهاي بزرگ و لزوم کنترل 

باشد. از طرف دیگر، مالحظات معماري و تاکید بر ها اسـتفاده از دیوار برشی می ها، یکی از بهترین گزینهدر این سـازه 

و و کند. دیوار برشی همبند شامل دناپذیر میه از دیوار برشی همبند را اجتناباستفاده بهینه از فضاها و بازشوها، استفاد

اند. تیرهاي همبند اولین خط دفاعی یا چند دیوار جدا از هم در یک محور است که با تیرهاي همبند به هم متصل شده

این سـیسـتم در برابر بارهاي جانبی است. بنابراین طراحی مناسب آنها تاثیر زیادي بر رفتار کل سیستم جانبی خواهد   

  داشت. 

اي هدلیل تشـکیل مفاصل پالستیک برشی در سیکل ه گی زودهنگام بتیرهاي همبند متداول، عمدتا با گسـیخت 

شوند. لذا الزم است که از پیکربندي جدیدي که براساس هاي جانبی، دچار شکست ترد میرفت و برگشتی ناشی از بار

وار یهاي بیشتري را داشته باشد، ارائه گردد. بهترین حالت براي یک دمکانیزم مفاصل پالستیک خمشی تحمل سیکل

ر برشی دچار گسیختگی شوند. در دیوا ،برشی همبند آن است که تیرهاي همبند قبل از اینکه دیوارها به تسلیم برسند

ــی کوپله که لوالهاي خمیري در انتهاي وجود میه معمولی، لوالي خمیري درپاي دیوار ب آید که نســبت به دیوار برش

اتالف انرژي آن کمتر اسـت. دلیل آن هم تعداد و طول ناحیه خمیري ایجاد شـده است. به تبع    ،آیدوجود میه تیرها ب

 گذارد. پذیري سازه نیز تاثیري بسزایی میآن در شکل

پارامتر بسـیار مهم در دیوارهاي برشـی همبند نسـبت سـختی تیر همبند به دیوارهاي طرفین است. این پارامتر     

باشـد. درصورتی که سختی تیر همبند کم باشد، رفتار مجموعه به دو  ن دو دیوار میدهنده میزان همبسـتگی بی نشـان 

ر تشـود و با افزایش سـختی تیر همبند، رفتار مجموعه به دیوار برشی یکپارچه نزدیک  تر میدیوار برشـی مجزا نزدیک 

   )1392(مینا صادقلو،  .باشدخواهد بود. سختی تیرهاي همبند تحت تأثیر متغیرهاي مختلفی از جمله عمق تیر می

ملکرد را از ترین عدر ارتفاع سازه باید طوري انجام گیرد که سیستم مناسبمقطع تیر همبند پیکربندي مناسـب  

ها و نوع مکانیزم شکست و مقدار استهالك انرژي سیستم را که خود نشان دهد و پارامترهاي مهم از جمله تغییرشکل

  د.مدنظر طراح است، تحت کنترل درآور
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  اهمیت تحقیق 

 همواره مکانیزم شـکسـت در سـیستم دیوار برشی همبند مورد بررسی محققان بوده و پیشنهادات مختلفی براي   

(مرکب)،  بتن -هاي گوناگون تیرهاي فوالدي، فوالده گردیده اسـت. اسـتفاده از شکل  جلوگیري از رفتار ترد تیرها ارائ

از این دســته پیشــنهادات بوده اســت. تشــکیل مفاصــل برشــی در تیرهاي همبند باعث  HPFRCC1هاي الیافی بتن

شود که دلیل اصلی آن شرکت نداشتن میلگردها در مقابله با نیروهاي برشی ایجاد رفتاري ترد و شـکننده در تیرها می 

م تعیین ر رفتار سیستها دطوري انتخاب گردد که نقش میلگرد شده است. در صورتی که نسبت ابعادي تیرهاي همبند

ال دارد. در این دنبه پذیرتري را بباشـد، باید انتظار تشـکیل مفاصـل پالستیک خمشی را داشت که رفتار شکل    کننده

سهولت در کارهاي اجرایی از آن ه توان بق هدف یاد شده، میتحقّ درصـورت تحقیق پیشـنهاد جدیدي ارائه شـده که   

   استفاده کرد.

 

  هدف تحقیق 

ناسب بندي مهاي همبند و تعیین تیپهاي زود هنگام و ترد تیردر این پژوهش جلوگیري از شکستهدف اصلی 

رفتار کلی  شودافزایش ارتفاع تیرهاي همبند و تبدیل این تیرها به تیرهاي عمیق باعث میدر ارتفاع سازه است. تیرها 

 تعیینین با بنابراسـمت تشـکیل مفاصـل برشـی در تیرها سوق پیدا کند.     ه مجموعه تحت تاثیر قرار گیرد و مکانیزم ب

نمود.  نزدیک ترمطلوبکردن سازه پیش رفت و سطح عملکرد سازه را به نقطه بهینه توان در جهت میمناسب مقاطع 

بی یروهاي جانبا توجه به نتیرهاي همبند معمولی اســت. تامین مقاومت الزم برابر با مقاومت هدف دیگر  ،عالوه برآن

اي آن ر لرزهتواند در رفتادیوار برشی همبند میدر توان تصور کرد که تغییر ارتفاع مقاطع تیر همبند در ارتفاع سازه، می

ن مقطع براي تعییتوان مدلی با اسـتناد به نمودارهاي توزیع لنگر خمشـی و برش در ارتفاع سازه، می   تاثیرگذار باشـد. 

رژي پذیري و جذب انکه بهترین عملکرد را در برابر نیروهاي جانبی داشته باشد. شکل رده دست آودر سازه ب مناسـب 

یرها بدین منظور براي کاهش ارتفاع تبهینه مقاطع خواهد بود.  عملکردهایی است که بیشینه شدن آن نتیجه از مؤلفه

و  اد شده است. باید مالحظات معماريو تغییر رفتار آنها به رفتار خمشـی، مدل زوج تیر همبند با رفتار خمشـی پیشنه  

 هاي آن سنجیده شود.اقتصادي طرح پیشنهادي نیز با توجه به مزیت

  

 تحقیقپیشینه  

  )CHAU، 1996و  Kuang( )1996( 2و و کانگئچا 

برشی  آنها با تحلیل ارتعاش آزاد دیواروار برشی همبند سخت شده پرداختند. به تحلیل دینامیکی دی و و کانگئچا

                                                

 High-Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites 

 J.S.Kuang & C.K.Chau 
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ده را براي تیر سخت شو محل بهینه  پرداختنداي سازه هاي لرزهکننده بر ویژگیسـخت شده به بررسی اثر تیر سخت 

پیشنهاد دادند. آنها کفایت سازه دیوار برشی همبند را هنگام  ،اي که باعث افزایش فرکانس طبیعی سـازه شود به گونه

د و به قرار دادن هاي مختلف سازه مورد بررسیشده و یا قیود صلب در باالترین تراز سازه و یا در ترازافزودن تیر سخت

شود. یجانبی در سازه م تغییرشکلافزایش نیروي محوري و کاهش لنگر خمشی باعث کاهش این نتیجه رسـیدند که  

و و ئچا(کننده است. ارتفاع سـازه، ارتفاع بهینه براي تیر سخت  5/0و  4/0نتایج و نمودارها نشـان دادند که ارتفاع بین  

  )1996، کانگ

  

  )Paulay، 2002( )2002( 1ولیئپا 

پذیري دیوارهاي همبند پرداخت و به این نتیجه رســید که دیوارهاي همبند محاسن و به بررسـی شـکل   ولیئپا

  هایی دارد که عبارتند از:ویژگی

 کنترل تغییر مکان بسیار عالی. 

امکان اســتفاده از دیوارهاي الغر بدون به خطر انداختن حدود مجاز تغییرشــکل  یک ســیســتم همبند قوي، 

 کند.طبقات را فراهم می 2نسبی

 .)2002ولی، ( پائ باشدپذیر متأثر از مدهاي دینامیکی باالتر نمیها در خالل یک پاسخ شکلحدود تغییر شکل 

 

  )Doran، 2013( )2003( 3دوران 

وار برشی با دی متداولهاي بزرگتري نسبت به ساختمان میرایی هیسترزیس ،رگذاري مناسـب و کافی یک آرماتو

مســلح پرداخت و براي این کار از  یبه تحلیل االســتوپالســتیک دیوار برشــی همبند بتن دوران .دهداز خود نشــان می

براي طراحی اسـتفاده کرد. در این کار محاسـبه سختی تیرهاي پیوندي مهم بود. بدین منظور    خرپاییمدلسـازي فرم  

تیک و ن سختی معادل االساي که ارتباط بیو رابطه گردیده همبند تهیهیک پارامتر تغییر و اصـالح سختی معادل تیر  

. در این مطالعه دو نوع از مدلسازي براي تحلیل دیوار برشی در برابر ه استداده شدارائه  ،کندپالسـتیک را تعریف می 

 روشه بمعادل. استفاده از مدلسازي  خرپاییقاب  -2 ؛روش اجزاي محدود -1: ه استبارهاي جانبی در نظر گرفته شد

  ها در طراحی است.ترین روشمعادل براي تحلیل سیستم دیوار برشی همبند یکی از مهم خرپاییقاب 

ت هاي همبند و مشخصابستگی به هندسه المان ،کنندهم متصل میه هایی که دو دیوار برشـی را ب رفتار المان

واقعی سیستم دیوار برشی همبند ضروري است که فضاي پالستیکی براي  مکانیکی بتن و میلگرد دارد. براي تخمین

سختی  اگر ه وهاي همبند متغیر بودقسـمتی از این سـیسـتم درنظر گرفته شـود. در این مدلسازي فقط سختی المان    

                                                

 Pauly 

 Drift 

 B. Doran 
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 .)2013(دوران،  این روش نتایج کاربردي دقیقی خواهد داشت ،هاي همبند محاسبه شودالمان

  

  )2004 ،و همکاران Zhao()2004( 1نژائو و همکارا 

و درصـد آرماتور برشـی آن در آزمایشگاه پرداختند و به این    به بررسـی تاثیر ارتفاع تیر همبند  شژائو و همکاران

کنند و در عمیق رفتار می به تیرهاي شــبیه 2ضــخامت کمتر از که تیرهاي همبند با نســبت دهانه به نتیجه رســیدند 

 چارد همچنین به این نتیجه رسـیدند که تیرهاي کوپله با درصـد آرماتور برشی کمتر   .شـوند برش دچار شـکسـت می  

برشی  -ی بیشتر اغلب دچار گسیختگی لغزشیهایی با آرماتور برشـ شـوند. اما نمونه کشـشـی می  -ختگی برشـی گسـی 

  .)2004(ژائو و همکاران،  شوندمی

  

  )Bozdogan، 2006()2006( 2بزدوغان 

ارائه داد. او یک روش تقریبی بر  ،روشـی براي تحلیل ارتعاش آزاد دیوارهاي برشی همبند سخت شده  بزدوغان

این روش کل سـازه مانند یک تیر ساندویچی (تیري که از همه طرف   اسـاس روش ماتریس انتقال پیشـنهاد کرد. در  

بقه طمقید اسـت) فرض شده است. ابتدا معادالت دیفرانسیل براي تیر معادل نوشته شده و سپس شکل تابع براي هر  

توابع این  ي. با نوشتن شرایط مرزي و ماتریس انتقال طبقات و به وسیلهآیدمیدسـت  ه ز حل معادالت دیفرانسـیل ب ا

هاي بلند با این هدف . دیوارهاي برشـی معموال در ساختمان شـود میهاي تناوب سـازه محاسـبه   شـکل، مدها و زمان 

شوند که مقاومت سازه را در برابر بارهاي جانبی افزایش دهند. با اتصال تیر سخت شده در ترازهاي مختلف استفاده می

روش  ي این روش بااند و مقایسههایی که با این روش حل شــدهمثال کند. بارفتار دیوار برشـی همبند بهبود پیدا می 

و روش پیشنهادي براي مراحل تحلیل و طراحی به اندازه  شودمیخوبی بین دو روش مشاهده  تطابقماجزاي محدود، 

  )2006(بزدوغان، اي مناسب است. هاي رایانهکافی ساده و دقیق است و این روش براي انجام برنامه

  

  )2010مکاران، و ه Resatoglu()2010( 3وغلو و همکارانارسات 

به تحلیل اســـتاتیکی تحت بار جانبی دلخواه دیوارهاي برشـــی همبند غیرمســـطح و  وغلو و همکارانارســـات

حاضر توجه خاصی  در حالولی  ،هاي متقارن متمرکز شده بودندقبلی بر روي سـیستم  محققانپرداختند.  4غیرمتقارن

وسیله  ههاي بتنی مسلح نیروي جانبی ب. در ساختمانوجود داردهاي غیرمتقارن در دو زمینه تئوري و عددي به سیستم

 وسیلهه هاي بلند بشـود. ضـعیف کردن دیوارهاي برشـی در سـاختمان    چینش خاصـی از دیوارهاي برشـی تحمل می  

شوند. هنگامی که عملکرد همبندي میان با آن مواجه می مکرر اسـت که مهندسـین سـازه    یبازشـوها یکی از مسـائل  

                                                

 Zhao et al 

 K .B. Bozdogon  

 R.Resatoglu et al 

 non-planar non-symmetrical coupled shear walls 
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ود و شوسیله نیروهاي محوري در دیوار تشکیل میه شود، مقدار لنگر نهایی که بوسـیله بازشوها پخش می ه دیوارها ب

هاي یرشکلروي تغیر گردد. مطالعه بباشد، مهم میوسیله تیرهاي پیوند میه ناشـی از افزایش سختی سیستم همبند ب 

در  د.شوغیرمسطح نامیده می یوارهاي برشیتحلیل د ،اي و پیچشـی دیوارهاي برشی همبند صـفحه اي، برونصـفحه 

این  ها بحساب آید. درتحلیل دیوارهاي برشـی غیرمسطح رفتار خمشی و پیچشی تحت بارهاي خارجی باید در تحلیل 

دست آمده در هر ه حل شده است و جابجایی ب و تئوري ارائه و 20001 افزار سپتحقیق یک مثال دیوار برشـی با نرم 

ــه  ــت آمده از این تحلیل به گردیده و نتایج بدو روش مقایس ــپ ه طور کاملدس ــات( مطابقت دارد. با س وغلو و ارس

  )2010، همکاران

  

  )oenderkampH، 2011()2011( 2هوندرکمپ 

او در  هاي بلند پرداخت.هوندرکمپ  به بررسـی تاثیر دیوار برشـی تنها بر رفتار دیوار برشـی همبند در ساختمان   

و  DOC(4( ر روي درجه همبستگیب 3)SSWیین تأثیر دیوار برشی تنها (ي تحلیلی براي تعاین مقاله یک روش ساده

 MSW(6هایی که داراي چند دیوار برشی (در سازه 5)CSW( برش براي تیرهاي دیوار برشی همبسته حداکثر تقاضاي

لنگرهاي خمشی تیرهاي همبند، آید، حساب نمیه ، دیوار برشی تنها همبند بMSWهاي در سـازه ارائه کرد.  ،هسـتند 

دهد. آنها همچنین محل اندازه برش ماکزیمم و را افزایش می همبستگیرا کاهش و درجه  سـته در دیوار برشـی همب 

در این مقاله روش گرافیکی پیشــنهاد شــده امکان تشــخیص ســریع   دهند.را تغییر می همبندمیزان چرخش تیرهاي 

که در معرض بارهاي جانبی با الگوي توزیع مثلثی  MSWهاي در سازه همبسته افقی سـازه دیوار برشـی  تغییرمکان 

نگر گیرد، لهنگامی که سازه دیوار برشی مذکور در معرض بارهاي جانبی قرار می سازند.هم میباشـند را فرا شـکل می 

  گردد. واژگونی به دو مؤلفه تقسیم می

ب نیروي ضر که با TLشوند و لنگرهاي خمشی محوري با دیوارهاي تکی حمل می �Mو  �Mلنگرهاي اصلی 

ــله مرکز تا مرکز بین دو پایه دیوار (که در اثر نیروهاي برشـــی در تیرهاي همبند بوجود آمده Tمحوري  ) L، در فاصـ

با لنگر برابر اسـت  آورد که وجود میه ) را بDOC( نگر پارامتري بنام درجه همبسـتگی ارتباط این دو ل د.شـو ایجاد می

  ).)1-1((معادله  ي سیستمسیم بر مجموع لنگرهامحوري تق

                                                

 SAP 2000 

 J.C.D Hoenderkamp 

 Single Shear Wall 

 Degree of Coupling 

 Coupling Shear Wall 

 Mixed Shear Wall 
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حداکثر تقاضاي  ،بینشان، و رابطه )���,��گین نیروي برشی(و میان )���,��( در تیرهاي همبند نیروي برشـی، 

  )).2-1(معادله ( دهددست میه ب را 1)PSDبرش (

)1-3(  
��� =

�����

�����
 

 

   )2011سازه دیوار برشی کوپله (هوندرکمپ، : 1-1شکل 

  

هاي دیوار برشی کوپله خیلی مهم هستند. در طراحی سازه و حداکثر تقاضـاي برش  دو پارامتر درجه همبسـتگی 

ــتفاده می  KαHو  �Kبعد  یدر روش گرافیکی از دو پارامتر ب ــازه اس ــود. پارامتر براي تعریف رفتار س اجازه  KαHش

(ماکزیمم نیروي برشـی، ماکزیمم نسبت تقاضا، ماکزیمم تقاضی   همبندرامتر مهم طراحی تیر تشـخیص سـریع پنج پا  

شــود، محدوده مشــاهده می 2-1شــکل دهد. همانطور که در هاي آن در ســازه) را میبرش، ماکزیمم چرخش، محل

هایی است که منظم در باشد. این روش محدود به سازهمی 52/1و  24/1حداکثر تقاضاي برش و تقاضاي پیچش بین 

  پالن و ارتفاع هستند. 

)1-4(  �� =
��

��
 

GA  قاب و  لغزشسختی در برابرEI باشدسختی خمشی قاب می.  

 

                                                

 Peak Shear Demand 
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   )2011 هوندرکمپ،( همبند ریت یطراح پارامتر :2-1شکل 

  

کل شند دیوار برشی هستند، نمودار هایی که داراي چیک سازه در سازه همبسـتگی براي محاسـبه سـریع درجه   

�2توان از این نمودار اســتفاده کرد که تواند کمک خوبی باشــد. البته فقط در مواردي میمی 1-2
= ����

2
 باشــد. 

  )2011 هوندرکمپ،(

 

  )Harries، 2014و  Eljadei()2014( 1ديالجا 

به سیستم دیوار برشی  CCW(2با تیرهاي همبند ( ستهبه بررسی مراحل تبدیل سیستم دیوار برشی همب ديالجا

اي شــدید قرار ســیســتم دیوار همبند در معرض نیروي لرزهپرداخت. زمانی که  LWP(3تیرهاي مفصــلی ( بامتصــل 

ردد که گانتهاي آنها مفصل پالستیک ایجاد می دوابتدا تیرهاي همبند به تسلیم رسیده و در  ،براساس فرض ،گیردمی

  .باشدمیمجموعه تیرهاي مفصلی با دیوار برشی متصل  دوشامل  LWPم ایجاد شده با عنوان سیست

                                                

 Abdelatee A. Eljadei 

 Coupled Core Walls 

 Linked Wall Piers  
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صورت هسته دیوار برشی ه مورد نظر در مرکز آن ب ستهطبقه که دیوار برشی همب 12سـازه   پنجدر این تحقیق 

اي برشی دیواره نمونه پنج. هر اند، بررسی گردیده استمدل گردیده و به صورت نامتقارن با تیرهاي همبند پیوند شده

ــابه بوده و متغ ــلی، درجه همبمش ــتگییر اص ــت. براي طراحی دی س وارها و یافتن مقدار نیروها و در هر یک از آنهاس

ــته ( محیطو روش  1)ELFلنگرهاي طراحی، آنالیز خطی به روش نیروي جانبی معادل ( انجام گردید.  CMM(2پیوس

احی انجام صالحیت طراور) و دینامیکی استفاده شده و (پوش در قسـمت اصلی تحقیق از تحلیل غیر خطی استاتیکی 

) مورد بررســی قرار گرفته اســت. از LWP) به (CCWفرآیند تبدیل ســیســتم (، و 3)CCWرفتار ســیســتم ( و شــده

  هاي این تحقیق به عدم تقارن در هندسه و دینامیک سیستم اشاره شده است. ویژگی

  

 

  )2014دي، اي (الجاهروند تبدیل سیستم ساز :3-1شکل 

  

ر حقیقت دهد. دخرابی در تیرهاي همبند قبل از ایجاد رفتار پالستیک در کل سیستم رخ مینتایج نشان داد که 

. )3-1شکل ( شودتبدیل می LWP با تیرهمبند مفصلیدیوار برشـی   دوبه حالت  CCWسـازه از حالت دیوار برشـی   

 CCWدلیل سختی بیشتر نسبت به ه در سطوح عملکرد پایین، ب LWPبراسـاس این روند، انتظار بیشتري از سیستم  

سیستم دوگانه  ي همبند فوالدي استفاده شده است.رود. در این تحقیق از سیستم دوگانه دیوار برشی بتنی و تیرهامی

  سختی جانبی مناسب از خود نشان داد.  LWPمورد بررسی در ناحیه خطی و در حالت 

دلیل تسلیم تیرهاي همبند و ایجاد مفاصل پالستیک در انتهاي ه از میزان عملکرد قابی ب ،در طی فرآیند تبدیل

تیرهاي همبند در نهایت ظرفیت خود بوده و  ،نقطه حد تسلیم و خرابی دیوارهاي برشی دو. در ه استآنها، کاسـته شد 

                                                

 Equivalent Lateral Force 

 Continuous Medium Method 

 Coupled Core Wall   
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اور انجام شـده نشان داد که ظرفیت دیوار در دو  صـورت غیر خطی اسـت. تحلیل هاي پوش  ه ا بهاي آنهتغییر شـکل 

  هت متقابل با همدیگر متفاوت است.ج

ها در دیوارها پخش شده و تیرها در نیرو ،تگیسو کاهش درجه همبتیرها تر شـدن  ها با ضـعیف بینیطبق پیش

لیم شدن حتی بعد از تس و جذب انرژي مناسبی نشان داد تري تسـلیم شـدند. سـیستم مورد بررسی   سـطح تنش پایین 

  .داشت ،محاسبه شده بود ELFآنچه در  تیرها همچنان سیستم ظرفیتی بیشتر از

ســیســتم عملکرد مناســبی را از نقطه نظر ســطح عملکرد دریفت تحت رکوردهاي     ،تحت تحلیل دینامیکی 

ــنترو،کوبه و نورث ــت. تیرالس  %2ها تا دریفت و بقیه نمونه %1کاهش یافته بود تا  %80ا هایی که ظرفیت آنهریچ داش

  )2014(الجادي،  دریفت را تحمل کرده اند.

  

  )2014 ،و همکاران Vu()2014( 1سونگ وو و همکاران 

 هاند که در محاسبه سختی مؤثر تیرهاي همبند بتنی، اختالف زیادي میان نتایج ببسیاري از تحقیقات نشان داده

را با در نظر گرفتن تاثیر خمش و  یروش تحلیل ، سونگ وو و همکاران2014دست آمده با واقعیت وجود دارد. در سال 

تیر  144معرفی کردند. مطالعه پارامتري روي  RC(2تعیین سختی مؤثر تیرهاي همبند (هاي برشی براي تغییر شـکل 

معادله جهت  2انجام شــد و در نهایت  DCB(4نمونه تیر با میلگرد قطري ( 48و  3)CCBبتنی بدون میلگرد قطري (

یلگردهاي طولی، نسبت متعیین سختی مؤثر پیشنهاد گردید که هر کدام تابعی از نسبت ابعادي، نسبت میلگرد عرضی، 

  مقدار میلگردهاي قطري و مقاومت فشاري بتن است.

  NZS-3101 نامه نیوزلند، آیین ACI-318-11هاي نامهدر مطالعات اولیه به مقایسـه معادالت پیشنهادي آیین 

العه تیرها نیز از ورد مطهاي مپرداخته شده است. نمونه )1992(لی تو پائولی و پریس )1998(و مطالعات پیشین تاراناس 

  انتخاب شده است.  )1972( 6نییو ب )1964( 5پائولی مطالعات

مقدار سختی مؤثر با افزایش نسبت ابعادي، درصد میلگرد عرضی و طولی،  دهد کهدست آمده نشان میه نتایج ب

ــت آمده براه یابد. معادله بمقـدار میلگرد قطري افزایش و با افزایش مقاومت بتن کاهش می  ــختی مؤثر از ي دسـ سـ

و  )8-1( معادالت صورته ب DCBو  CCBهاي اند، براي تیردست آمدهه که از روش خرپایی ب محاسـبات پارامتري 

   پیشنهاد شد. )1-9(

                                                

 Ngoc ,Son Vu et al 

 Reinforced concrete 

 Concrete Coupling Beam   

 Diagonally Reinforced 

 Paulay. T  

 Binney .J.R.   
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مطابقت مناسب نتایج هاي آزمایشگاهی نشان دهنده دست آمده از معادالت با نمونهه هاي عددي بمقایسه نمونه

  ).2014(سونگ وو و همکاران،  با همدیگر بود

  

  )2014 ،و همکاران Hajsadeghi()2014( 1صادقی و همکارانمحمد حاج 

هاي بارگذاري توســط تیرهاي خاصــیت جذب انرژي در ســیکل 2014در ســال  صــادقی و همکارانمحمد حاج

کننده جان و تیرهمبند فوالدي با جان موجدار را بررسی کردند. در این مطالعه رفتار تیر همبند فوالدي با سختهمبند 

ــت. کاربرد جان چین فوالدي با جان موجدار از روش ــده اس دار یا موجی به جاي هاي عددي اجزاي محدود ارزیابی ش

ه و تاثیر مثبت آن در جذب انرژي سیستم همبند در کننده در تیرهاي فوالدي به تازگی مطرح شدجان صاف با سخت

ظر و منامتیازاتی چون زمان و هزینه کمتر  ازتحقیقات اخیر دیده شده است. تیرهاي موجدار همچنین از لحاظ معماري 

صادقی و همکاران، ( محمد حاجهستند.  اي مناسـب عملکرد لرزه داراي ايبهتر سـازه برخوردار بوده و از لحاظ سـازه  

2014(  

، بر اساس متغیرهایی شامل فرم جان صاف، ذوزنقه اي، قوسی،  2مدل عددي اجزاي محدود در نرم افزار انسیس

ها مدل شده است. عالوه بر این بخاطر امتیازات جان موجدار ها و زاویه چینجان ، تعداد نیم موج زیگزاگ ، ضخامت

ان داد هاي این تحقیق نشمبند فوالدي، نتایج و یافتهبجاي سـخت کننده و بهبود ظرفیت چرخشـی نهایی تیرهاي ه  

ت هاي مناسب و طراحی درسکه این نوع تیرها قابلیت جذب انرژي مناسـبی دارند و این موضوع با استفاده از نیم موج 

  تواند بهبود یابد. حتی می

 هه مورد بررسی قرار گرفتتیر فوالدي همبند با جان صاف و موجدار بر اساس متغیرهاي نامبرد 36در این تحقیق 

ــان داد که   ــت آمده نش ــت. نتایج به دس ــخامت جان باعث بهبود جذب انرژي در تیرها با جان موجدار  اس افزایش ض

ــتریگردد. همچنین از عملکرد همی  تواند در این موردها میتوان دریافت که تعداد و زاویه نیم موجها مینمونه زیسس

  تواند جایگزین مناسبی براي تیرهاي با جان صاف باشد.دست آمده، این تیرها میه مؤثر باشد. براساس نتایج ب

  

                                                

 Mohammad Hajsadeghi at el   

 ANSYS 
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  )2015 ،و همکاران Han()2015( 1سانگ وانگ و همکارانش 

سانگ وانگ و همکارانش مشکل فضاي کم در میان میلگردهاي قطري مخصوصا در وسط دهانه تیر همبند را 

  گردد.د. این مشکل منجر به فضاي دسترسی کم به میلگردها در هنگام اجرا و بتن ریزي مینبررسی کرد

ها استفاده از میلگردهاي قطري هاي همبند یکی از روشلغزشی در تیر -هاي برشی جلوگیري از شـکست براي 

پذیري سیستم افزوده و تاحد زیادي از گردها بر میزان ظرفیت شـکل ) این میل2002اسـت. براسـاس مطالعات پائولی (  

ند خرابی بوجود آمده در تیرهاي همب مکانیزم واقعی این نوع نهکند. از نمولغزشی جلوگیري می -بروز مکانیزم برشـی  

  )2015( سانگ وانگ و همکاران، نام برد.  1964در زمین لرزه سال  3آالسکا  ردر بند 2ساختمان مونت مکنلی

ها میلگرد در گوشه 4حداقل باید در هر مجموعه از آرماتور قطري ACI-318 آیین نامه  9.21. 7بر اسـاس بند  

ا اگر مخصوص گردد.این موضوع باعث تراکم میلگردها در وسط دهانه میکه  ر بسـته شـده باشند  با خاموت به همدیگ

نامه آمده است، درصورتی که بیشـتر باشد. با این حال در بند دیگري از آیین  �′0.5�fمقدار تنش برشـی میانگین از  

�نسـبت ابعادي تیري  
�

�
� > گذارد. دلیل این امر کاهش باشـد، اسـتفاده از میلگرد قطري تاثیري در سـیستم نمی     2

  این میلگردها با محور طولی است.  αمقدار زاویه 

 صورت جفت بهه اي اسـتفاده شده است که در آنها میلگردهاي قطري ب در این مطالعه از تیرهاي پیش سـاخته 

ــده   ــتـه شـ تحت ½ هایی با مقیاس روي نمونهر افزار، بزاي محدود با نرمبر روش عددي اج اند. عالوههمـدیگر بسـ

ــحتهاي چرخهبارگذاري ــت. پیوند   اي جهت ص ــات تجربی نیز انجام گردیده اس ــبات تحلیلی، آزمایش ــنجی محاس س

بت را بامحور طولی نس αو زاویه  ها و سـادگی عملیات اجرایی گشته میان میلگرد میلگردها باعث افزایش فضـاي کار 

اي هنمونه به ترتیب با نام دو ي،اي و مدل پیشــنهادمهناحالت آیین دودهد. براي هر اي افزایش مینامهنمونه آیینبه 

SD4  وBD5 ساخته و تحت بارگذاري قرار داده شد.  5/3و  2 يبا نسبت ابعاد  

بت قابل قبولی را نسپذیري و جذب انرژي هاي پیشـنهادي شکل دسـت آمده حاکی از آن بود که نمونه ه نتایج ب

باعث افزایش ظرفیت خمشی و برشی  BDهاي براي نمونه αاي از خود نشـان دادند. افزایش زاویه  نامهبه مدل آیین

  هاي آزمایش گردید.تیرهاي همبند نسبت به نمونه

  

  )1380 ، یاله یفریبرز ناطق()1380( الهی و زند پارسا یناطق 

نها ابتدا پرداختند. آ همبســتهکننده فوقانی بر رفتار دیوار برشــی ناطق الهی و زند پارســا به بررســی تیر ســخت 

                                                

 Sang Whan Han et al 

 Mount McKinley building 

 Anchorage, Alaska   

 Reinforcement Detail According to ACI 318-11 

 Bundled diagonal 
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همبند را براســاس تیرهاي ارتباطی و نحوه تحلیل دیوار مطالعه و مراحل مختلف محاســبه ســختی دیوارهاي برشــی 

ه تایج باي قرار دادند. نکننده فوقانی را مورد بررسـی دستی و تحلیل رایانه سـپس دیوار برشـی همبند را با تیر سـخت   

داکثر و با مکان حکاهش در تغییر %12با فرض صلب بودن شالوده، تیر فوقانی حدود  دسـت آمده حاکی از آن بود که 

  وجود آورده است.ه مکان حداکثر بکاهش در تغییر %5صلب بودن شالوده، تیر فوقانی حدود فرض غیر

  

 )1385 ،یمحمد جواد فدائ()1385(فدایی و خسروي و صفاري  

 روي دیوار برشی همبسته روشـی براي محاسـبه بار بحرانی گسترده یکنواخت به   فدایی و خسـروي و صـفاري  

م وصل هه سخت شده ارائه کردند. جهت بکارگیري عملکرد متقابل دیوارهاي دو سمت بازشوها، آنها را با تیر رابطی ب

 هاي رابطارتفاع تیر وجود آوردند. در بســیاري از موارد ممکن اســت به علت کم بودنه را ب همبســتهکرده و عملکرد 

  .)4-1(شکل سختی الزم براي مقابله با بارهاي جانبی ایجاد نشود

  

 

   )1385دیوار برشی همبند و سازه جایگزین شده (فدایی وخسروي،  :4-1شکل 

 

 تهسو دیوار برشـی همب  هارتفاعی خاصـی افزود جهت افزایش توانایی دیوار، تیرهایی با سـختی زیاد در ترازهاي  

لت و به ع هقرار گرفت ،باشدمی ناشی از وزن که . این دیوارها تحت اثر بارهاي محوريه استسـخت شده تشکیل شد 

وار ساده براي تعیین بار بحرانی دی بنديگذارد. آنها یک فرمولمینیروي محوري بر رفتارشـان تاثیر   ،ارتفاع زیادشـان 
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ده بندي ارائه شو با استفاده از نمودارها و فرمول اندارائه کردهند سـخت شـده تحت اثر نیروهاي گرانشـی    برشـی همب 

�درمقاله، رفتار دیوار براي سـه حالت مختلف ارتفاع تیر سـخت کننده (  

�
 و�

�

�
و � �

 �
و بیشــترین  ) بررســی شـده   �

باربحرانی در حالتی که تیر سخت کننده در حدود 
�

�
  ).1-1(جدول  ه استدست آمده ارتفاع کل دیوار قرار گرفت ب 

 

و  HM=1افزار انسیس براي مقایسه بار کمانشی گرانشی بین فرمول پیشنهادي و نرم :1-1جدول 

H=67.2   ،1385(فدایی و خسروي( 

�2  موقعیت تیر سخت کننده

3
 

�

2
 

�

3
 

���(�
�� ) 

  با روش پیشنهادي
1990  1809  2110  

���(�
�� ) 

 Ansysبا نرم افزار 
1610  1703  1850  

  

  

 )1392 ،يسوادرودبار()1392( برگیسامان امیري سوادرودباري و خسرو 

یده و پیچ یرهاي همبند پرداختند. باتوجه بهبه مقایسه انواع موجود تبرگی سـامان امیري سـوادرودباري و خسرو  

 -اجراي آرماتورهاي قطري در تیرهاي همبند بتنی، استفاده از تیرهاي همبند فوالدي، فوالدي  زمانبر بودن ساخت و

باشد. هدف میجایگزین مناسبی براي این تیرها  HPFRCCبتنی (مرکب) و تیرهاي همبند ساخته شده از بتن الیافی 

ــب    ــالح مناس ــات انجام گرفته در این آزمایش براي تعیین مص ــه نتایج تحقیقات قبلی و آزمایش از این تحقیق مقایس

  باشد.می

گردد، ند میپذیري بیشتر در تیر همباستفاده از بتن الیافی با توجه به اینکه باعث افزایش مقاومت برشی و شکل

ذیر توسط پهاي بلند باشـد. بررسـی رفتار تیر همبند با مصالح شکل  اربرد سـازه تواند یکی از مصـالح مناسـب در ک  می

ــتیابی به   1کنباالت و همکارانش ــت که آرماتورهاي قطري جهت دس مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن اس

  هاي مربوط به آنها را حذف کرد. توان تنگمی لیو ،هاي باالتر مورد نیاز استتغییر شکل

به نتایج زیر دست  HPFRCCامیري با انجام آزمایشات بروي تیرهاي همبند ساخته شده با بتن الیافی  سـامان 

  یافته است:

  هاي ساخته شده با بتن الیافی در مقایسه با بتن معمولی.مقاومت نهایی در نمونه %15افزایش  

                                                

 Canbolat et al 
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  در مقایسه با بتن معمولی.هاي ساخته شده با بتن الیافی افزایش مقاومت برشی و خمشی در نمونه 

 هاي ساخته شده با بتن الیافی نسبت به بتن معمولی.استفاده از آرماتور قطري در نمونه %30امکان کاهش  

 هاي ساخته شده از بتن الیافی نسبت به بتن معمولی.افزایش میزان جذب انرژي در نمونه 

ــته بتنی قرار گرفت -در مورد تیرهـاي فوالدي  ــختی تیر را بتن (مرکب)، هسـ ه در اطراف تیر همبند، میزان سـ

کند. در تیرهاي همبند فوالدي افزایش داده و همچنین از نـاپـایـداري جـان و بـال تیر همبنـد فوالدي جلوگیري می      

  اشد.بماند، در فاصله تقریبی یک سوم طول تیر داخل دیوار میاي که تیر همبند فوالدي در درون دیوار ثابت مینقطه
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Abstract: 

Spandrel beams in the coupled shear walls play an important role in the overall 

behavior of the structure . Conventional spandrel beams, mainly fail in brittle early way 

due to the formation of shear plastic joints in lateral cyclic loading. Therefore, their 

proper behavior will improve the performance of the structure against earthquakes. Due 

to the nature of the spandrel beams, which are mostly sections with high depth and short 

length, these elements of the instrument are classified in the deep beams group. The 

large amount of internal forces against the shear is usually based on concrete. On the 

other hand, due to the brittle behavior of concrete, the shear-slip joints in the beam are 

created, which are considered as weaknesses in the concrete. A solution to prevent this 

problem is to transform the behavior of the beam into flexural behavior. In this regard, 

in this research, the use of two connected beams with the same height with conventional 

spandrel beam is proposed. Although expecting a reduction in the resistance of the 

proposed system, but more internal forces are delivered by the longitudinal 

reinforcement bars, it is expected that in this case, behavior is more smooth and more 

formidable than the structure. 

Although a reduction in resistance is expected in the proposed system, but more 

internal forces are delivered through the longitudinal reinforcement bars, and it is 

anticipated that in this case, can be see softer and perhaps more ductile behavior in the 

system. 

In the process of this research, the overall behavior of the coupled wall with the 

proposed beams and the type of created plastic joints under the cyclic loading analysis 

was investigated in the finite element software. The results show the efficiency of the 

proposed idea and the accuracy of proposed relations in design of these types of beams. 

In this idea, the aspect of the execution of the desired beam is also considered. 

  

Keywords: Coupled Shear Wall, Divided Spandrel Beam, Flextural Behavior, 

Ductility  
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