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 :چکیده   

مقاوم در برابر بارهای جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفتهه  وارهای برشی فوالدی به عنوان سیستمیهای اخیر دیدر دهه   

در  های مقاوم در برابر بارهای جانبی سبب شهده کهه اسهتفاده از آناست. مزایای خاص این سیستم نسبت به سایر سیستم

کمانشهی آن، حتهی گیری از مقاومت پسالدی و با بهرههای بلند گسترش یابد. با توجه به مقاومت باالی ورق فوساختمان

در دیوارهای برشی فوالدی بلند و برای نیروهای برشی بزرگ، ضخامت ورق کم و یا به عبارت دیگر ورق فوالدی نهاز  

باشد. بدین لحاظ برای جلوگیری از کمانش آن تحت اثر بارهای سرویس، به جای افزایش ضخامت ورق فهوالدی کهه می

شود. به طور کلی برای دستیابی به یک سازه مقهاوم و استفاده می ها برای تقویت آنکننده غیراقتصادی است از سختکامالً

پذیری، مقاومت، سختی و جذب انرژی را تأمین کرد. خیز باید ترکیب مطلوبی از پارامترهای شکلاقتصادی در مناطق زلزله

ها که پارامترهای مذکور را به طور همزمان تأمین کند از اههدا  ایهن پهشوهش کنندهبنابراین دستیابی به چیدمانی از سخت

به دلیل دارا بودن امکانات مورد نیهاز بهرای تحقیهق بهرروی  ANSYSافزار اجزای محدود نامه از نرمباشد.در این پایانمی

ههای ظرفیهت نجهام شهده و منحنهیافهزار مهذکور اها در نرمسازی نمونهدیوارهای برشی فوالدی استفاده شده است. مدل

، سختی، مقاومت و جهذب انهرژی بهرای دو پذیریای ضریب شکلهای هیسترزیس، نمودارهای مقایسهوکمانش،  منحنی

های افقی و قائم و تقویت نشده حاصل شده است. نتایج مذکور کنندهحالت دیوارهای برشی فوالدی تقویت شده با سخت

ها با افزایش قابل مالحظه میزان جذب انرژی، مقاومهت و سهختی اولیهه سیسهتم و کنندهسختدهد که استفاده از نشان می

توان بها آرایهش مناسهب سهخت های هیسترزیس باعث افزایش ظرفیت سیستم گردیده و میجلوگیری از فشردگی منحنی

ن اینکهه همهراه بها ایهن کهار های افقی و قائم )چیدمان مناسب( به ترکیب مطلوبی از پارامترهای فهوق رسهید. ضهمکننده

تحقیقاتی، طیف وسیعی از مقاالت و تحقیقات به روز مرتبط از جمله تعیین بارهای کمانشی، مودهای کمانشهی، مقاومهت 

بها زبهان برنامهه  ANSYSافهزاری کمانشی و ... مطالعه گردیده و تعداد سه برنامه به صورت پارامتری در محیط نهرمپس

  نامه ارائه شده است.که در پیوست پایان نوشته شده (APDL)نویسی 



 

 ج
 

 فهرست مطالب

 قیتحق اتیکل: اول فصل

 2 ..............................................................................................................................................................مسئله تعریف -1-1

 3 ...............................................................................................................  یفوالد یبرش وارید از استفاده یایمزا -1-1-1

 5 ..............................................................................................................  یفوالد یبرش وارید یها ستمیس انواع -1-1-2

 8 ................................................................................................................................................................ قیتحق لزوم -1-2

 8 ............................................................................................................................................................... قیتحق هد  -1-3

 9 ............................................................................................................................................................... قیتحق روش -1-4

  یفن اتیادب بر یمرور:  دوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................... مقدمه -2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یفوالد یبرش هایوارید یروبر  شده انجام یها یبررس -2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... هیاول یها مدل -2-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................  همکاران و یتاکاهاش مدل -2-2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................  امای یآک و مورایم -2-2-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................  همکاران و توربرن -2-2-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... کوال  و ملریت -2-2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. کوال  و ترومپوش -2-2-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................  رابرتز و یقم یصبور -2-2-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................  امادای و یسوگ -2-2-8

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................  زیکاکس و یالگال -9 -2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..............................................  همکاران و مایناکاش -2-2-10

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................  همکاران و وریدرا -2-2-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................ ییورضا لوبل -2-2-12

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................... ژائو و اصل آستانه  -2-2-13

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...........................................................  فرد یبهبهان -2-2-14



 

 د
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................  برونوا و انیو -2-2-15

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................  برونوا و برمن -2-2-16

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................  یخراز -2-2-17

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .........................................  یقلهک و یقم یصبور -2-2-18

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDشده تیتقو یفوالد یواربرشید نهیزم در شده انجام یلیتحل مطالعات -2-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................  دستفان و این یعل -2-3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................  همکاران و یقم یصبور -2-3-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................  کلی کمانش مود -2-3-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................  موضعی کمانش مود -2-3-2-2

 40 .............................................................................................................  کننده هاشرایط الزم برای سخت -2-3-2-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...... ها ساختمان در یفوالد یبرش وارید از استفاده موارد -2-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. نوساز یها ساختمان در استفاده 2-4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................... موجود یساختمانها تیتقو در استفاده -2-4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................... یبند جمع -2-5

 یفوالد یبرش وارید رفتار: سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................... مقدمه -3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................  یفوالد یبرش یوارهاید رفتار -3-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................  یفوالد یبرش یوارهاید یطراح ضوابط -3-3

 52 ..........................................................................................  یفوالد یبرش یوارهاید یا لرزه یطراح یهاگام  -3-3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................  یاصل یخراب یمودها  -3-3-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...............................  یا مرتبه یخراب یاموده  -3-3-1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یفوالد یبرش یوارهاید یمحور - یبرش -یخمش و یبرش ،یخمش تیظرف -3-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................  یفوالد یبرش یوارهاید یبرش تیظرف -3-4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................  یفوالد یبرش وارید یخمش تیظرف -3-4-2

 58 ...................  یفوالد یبرش وارید (V-M-P) یمحور – یبرش - یخمش و (V-M) یبرش - یخمش تیظرف -3-4-3



 

 ه
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..........  ها ستون و یتحتان و یفوقان یرهایت یطراح -3-4-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... یفوالد یبرش یوارهاید لیتحل یها روش -3-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................. ینوار روش -3-5-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................ (PFI) ورق و قاب اندرکنش روش -3-5-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(M-PFI) ورق و قاب اندرکنش شده اصالح روش -3-5-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................ یبندجمع -3-6

 یمدلساز و یعدد لیتحل یمبان: چهارم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................... مقدمه -4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ آن انتخاب از هد  و ANSYS افزارنرم یمعرف -4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................... یفوالد یبرش وارید یساز مدل -4-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................  ازین مورد یها المان نییتع -4-3-1

 .SHELL 181  ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED المان -4-3-1-1

 .BEAM 188  ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED المان -4-3-1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................... مواد رفتار و مشخصات فیتعر -4-3-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................  مصالح یخط ریغ -4-3-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................ یهندس یخط ریغ -4-3-2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................  یبارگذار -4-3-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................... یرخطیغ یها لیتحل -4-3-4

 .ANSYS  .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED افزار نرم در حل تمیالگور -4-3-4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ یشگاهیآزما جینتا با یعدد لیتحل جینتا سهیمقا  -4-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... 1 شماره نمونه -4-4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDلیتحل مورد ستمیس مصالح و یهندس مشخصات -4-4-1-1

 .ATC-24 ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یالگو مطابق یاچرخه یبارگذار -4-4-1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................... سیسترزیه یهایمنحن -4-4-1-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................ یسازلمد جینتا -4-4-1-4



 

 و
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... 2 شماره نمونه -4-4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDلیتحل مورد ستمیس مصالح و یهندس مشخصات -4-4-2-1

 .ATC-24 ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یالگو مطابق یاچرخه یبارگذار -4-4-2-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................... سیسترزیه یهایمنحن -4-4-2-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................ یسازمدل جینتا -4-4-2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................... یریگجهینت -4-5

 محدود یاجزا روش به یفوالد یبرش وارید لیتحل:  پنجم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................... مقدمه -5-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... یفوالد یبرش وارید یاجزا محدود عناصر مشخصات -5-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............لیتحل مورد ستمیس مصالح و یهندس مشخصات -5-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... هاکنندهسخت و هاستون رها،یت مقاطع خابانت  -5-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................. یناکامل اعمال -5-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..............................  مدلها یرو بر یبارگذار اعمال نحوه -5-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................... سیسترزیه یهایمنحن -5-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. (H0V0) نشده تیتقو نمونه -5-7-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H1V0) یافق کنندهسخت کی با شدهتیتقو نمونه -5-7-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H1V1) قائم و یافق کنندهسخت کی با شدهتیتقو نمونه -5-7-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H1V2) قائم دهکننسخت دو و یافق کنندهسخت کی با شدهتیتقو نمونه -5-7-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H1V3) قائم کنندهسخت سه و یافق کنندهسخت کی با شدهتیتقو نمونه -5-7-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED (H2V0) یفقا کنندهسخت دو با شدهتیتقو نمونه -5-7-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H2V1) قائم کنندهسخت کی و یافق کنندهسخت دو با شدهتیتقو نمونه -5-7-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H2V2) قائم و یافق کنندهسخت دو با شدهتیتقو نمونه -5-7-8

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H2V3) قائم کنندهسخت سه و یافق کنندهسخت دو با شدهتیتقو نمونه -5-7-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H3V0) یفقا کنندهسخت سه با شدهتیتقو نمونه -5-7-10

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H3V1) قائم کنندهسخت و یافق کنندهسخت سه با شدهتیتقو نمونه -5-7-11



 

 ز
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H3V2) قائم کنندهسخت دو و یافق کنندهسخت سه با شدهتیتقو نمونه -5-7-12

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H3V3) قائم کنندهسخت سه و یافق کنندهسخت سه با شدهتیتقو نمونه -5-7-13

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED(H4V4) قائم کنندهسخت چهار و یافق کنندهسخت هارچ با شدهتیتقو نمونه -5-7-14

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم و یافق یهاکنندهسخت برابر تعداد یدارا هانمونه کمانش و تیظرف یهایمنحن -5-8

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................ هانمونه کمانش بار نییتع -5-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDهانمونه مقاومت و هیاول یسخت شیافزا درصد ،یریپذشکل بیضرا یاسهیمقا یبررس -5-10

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................... هانمونه یریپذشکل بیضر سهیمقا -5-10-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنشده تیتقو نمونه به نسبت هانمونه مقاومت شیافزا درصد سهیمقا -5-10-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنشده تیتقو نمونه به نسبت هانمونه هیاول یسخت شیافزا درصد سهیمقا -5-10-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنمونه کل از قاب یانرژ جذب سهم و هانمونه یانرژ جذب سهیمقا -5-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت بدون یهانمونه در آن از قاب سهم و نمونه شده جذب یانرژ سهیمقا -5-11-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت کی یدارا یهانمونه در آن از قاب سهم و نمونه شده جذب یانرژ سهیمقا -5-11-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت دو یدارا یهانمونه در آن از قاب سهم و نمونه شده جذب یانرژ سهیمقا -5-11-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم نندهکسخت سه یدارا یهانمونه در آن از قاب سهم و نمونه شده جذب یانرژ سهیمقا -5-11-4

 .H3V3 .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه در نییپا میتسل تنش با فوالد از استفاده -5-12

 .H3V3ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه هیاول یسخت و یینها مقاومت ،یریپذشکل بر کنندهسخت مقطع اثر یبررس -5-13

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .....................................................................یریگجهینت -5-14

 شنهاداتیپ و یریگجهینت:  ششم فصل

 153 .............................................................................................................................................................. یریگجهینت -6-1

 156 .............................................................................................................................................................. شنهاداتیپ -6-2

 157 .............................................................................................................................................................................. پیوست

 159 ..................................................................................................................................................................... منابع و مآخذ

 

 

 

 



 

 ح
 

 فهرست اشکال

 قیتحق اتیکل:  اول فصل

 154 ......................................................................................................... رورقیت با یفوالد یبرش وارید شباهت -1-1 شکل

 157 ..................................................................................................  شده تیتقو یفوالد یبرش وارید از یینما  -2-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یبیترک( ب) استاندارد،( الف) ؛یفوالد یبرش وارید ستمیس -3-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .........  بازشو یدارا یفوالد یبرش وارید یهانمونه -4-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED شده تیتقو( ب) ، نشده تیتقو( الف) ؛یالدفو یبرش وارید سیسترزیه یمنحن -5-1 شکل

  یفن اتیادب بر یمرور: دوم فصل

 12 ........................................................................ 1977 سال در اماییآک و مورایم نمونه سیسترزیه یهایمنحن -1-2شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................  ینوار مدل -2-2 شکل

 .1983ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED سال در کوال  و ملریت توسط شده شیآزما نمونه نیاول -3-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1983سال در کوال  و ملریت توسط شده شیاآزم نمونه ییجاجابه – بار یمنحن -4-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1983 سال در کوال  و ملریت توسط شده شیآزما نمونه نیدوم -5-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1983 سال در کوال  و ملریت توسط شده شیآزما نمونه نیدوم سیسترزیه یهایمنحن -6-2 شکل

 .1987ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED سال در کوال  و ترومپوش توسط شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -7-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1992 سال در همکاران و یقم یصبور توسط شده شیآزما نمونه -8-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED متریلیم کی ضخامت با صفحه یبرا سیسترزیه یهایمنحن و امادای و یسوگ توسط شده شیآزما نمونه -9-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1993 سال در همکاران و یالگال شده شیآزما نمونه -10-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1993 سال در همکاران و یالگال شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -11-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...  نییپا میتسل تنش با فوالد کرنش-تنش یمنحن -12-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1994 سال در همکاران و مایناکاش شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -13-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1998 سال در همکاران و وریدرا شده شیآزما نمونه -14-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1998 سال در همکارش و وریدرا شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -15-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED افتهی شکل رییتغ حالت در همکاران و وریدرا نمونه -16-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED همکاران و وریدرا شیآزما در چپ سمت ستون یختگیگس -17-2 شکل
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1997 سال در همکارانش و لوبل توسط شده شیآزما SPSW2(B) نمونه و SPSW1(A) نمونه -18-2 شکل

 .SPSW2  ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یهایمنحن -19-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...... آن سیسترزیه یهایمنحن و SPSW4 نمونه -20-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2000 سال در همکاران و اصل آستانه توسط شده شیآزما یهانمونه -21-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED همکاران و اصل آستانه هاینمونه یاچرخه یبارگذار -22-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... شیآزما یانتها در هانمونه تیوضع -23-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED همکاران و اصل آستانه توسط شده شیآزما یهانمونه سیسترزیه یهایمنحن -24-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2003سال در فردیبهبهان توسط شده شیآزما نمونه -25-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2003سال در فردیبهبهان توسط شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -26-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2004 سال در همکاران و انیو توسط شده شیآزما نمونه -27-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2004 سال در همکاران و انیو توسط شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -28-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2005 سال در همکاران و برمن توسط شده شیآزما نمونه -29-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2005 سال در همکارش و برمن توسط شده شیآزما نمونه سیسترزیه یهایمنحن -30-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ششم و ستیب (B) و ستمیب (A) چرخه در یفوالد ورق کمانش -31-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2005 سال در یخراز توسط شده شیآزما ( DSW-2و DSW-1) نمونه -32-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2005 سال در یخراز توسط شده شیآزما (DSW-1) نمونه سیسترزیه یهایمنحن -33-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2005 سال در یخراز توسط شده شیآزما (DSW-2) نمونه سیسترزیه یهایمنحن -34-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2005 سال در یخراز توسط شده شیآزما یخمش قاب سیسترزیه یهایمنحن -35-2 شکل

 35 ............................................................  2008 سال در همکاران و یقم یصبور توسط شده شیآزما نمونه -36-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2008 سال در همکاران و یقم یصبور نمونه  ستون به ریت اتصاالت اتیجزئ -37-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ستون به ریت صلب اتصال با همکارش و یقم یصبور نمونه سیسترزیه یهایمنحن -38-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ستون به ریت ساده اتصال با رشهمکا و یقم یصبور نمونه سیسترزیه یهایمنحن -39-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED شده تیتقو یهاپانل صفحه از خارج ییجاجابه – بار یمنحن -40-2شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....  یسخت به نسبت یینها مقاومت شیافزا درصد -41-2شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................  شده تیتقو یفوالد ورق -42-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................  ژاپن در لیاست پونین ساختمان پالن -43-2 شکل
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ژاپن در لیاست پونین درساختمان رفته کار به یبرش وارید اتیجزئ -44-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..........  ویتوک در طبقه 51 ساختمان ینما و پالن -45-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............  داالس در یجنسیر تیها هتل از یینما -46-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................  لماریس مارستانیب از یینما -47-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED لماریس مارستانیب در شده تیتقو یوالدف یبرش وارید اتیجزئ -48-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مانا  کانام ساختمان در آسانسور اطرا  یفوالد یبرش وارید -49-2 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............  کوبه در طبقه 35 تمانساخ ینما و پالن -50-2 شکل

 یفوالد یبرش وارید رفتار: سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................... یفوالد یبرش وارید رفتار هیناح سه -1-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یکشش دانیم العملعکس و یفوالد یبرش وارید یبرش مقاومت -2-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...........  یفوالد یبرش وارید یاصل یخراب یمودها -3-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED راست به چپ از یفوالد یبرش وارید کی در یخراب یمودها نیترمهم -4-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................  ینوار مدل -5-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED رقو کمانش از بعد و قبل یفوالد ورق در هاتنش تیوضع -6-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDورق و قاب اندرکنش روش در پانل یبرش رمکانییتغ -بار اگرامید -7-3 شکل

 66....قاب یاجزا یسازآلدهیا (C) ورق، یسازآلدهیا (B) ،ییجاجابه –بار نمودار M-PFI:(A)روش یاجزا -8-3 شکل

 .M-PFI  .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED روش به یطراح نمودار -9-3 شکل

 یمدلساز و یعدد لیتحل یمبان: چهارم فصل

 .ANSYS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED افزارنرم در یمدلساز یبرا یفوالد یبرش وارید یمرز طیشرا -1-4 شکل

 .ANSYSERROR! BOOKMARK NOT DEFINED افزارنرم در یفوالد یبرش وارید یمدلساز -2-4 شکل

 .SHELL 181  ............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED لمانا -3-4 شکل

 .BEAM 188  .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED المان -4-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................  فوالد کرنش – تنش یمنحن -5-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED کینماتیس( ب) کیزوتروپیا( الف) مدل از استفاده با فوالد یدوخط رفتار -6-4 شکل

 .ATC-24  .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یاچرخه یبارگذار یالگو -7-4 شکل



 

  
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..............................  رافسون – وتنین روش به حل -8-4 لشک

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1 شماره نمونه در رفته کار به مقاطع و یهندس مشخصات -9-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDشده اعمال یمرز طیشرا و یرگذاربا نحوه و محدود یاجزا مدل -10-4 شکل

 .ATC-24ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یالگو مطابق 1 شماره نمونه بر شده اعمال یبارگذار -11-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .  1 شماره نمونه یهشگایآزما سیسترزیه یمنحن -12-4 شکل

 .ANSYSERROR! BOOKMARK NOT DEFINED با شده یمدلساز نمونه سیسترزیه یمنحن -13-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ 1 شاره نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -14-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2 شماره نمونه در رفته کار به مقاطع و یهندس مشخصات -15-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDشده اعمال یمرز طیشرا و یبارگذار نحوه و محدود یاجزا مدل -16-4 شکل

 .ATC-24ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یالگو مطابق 1 شماره نمونه بر شده اعمال یبارگذار -17-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .  2 شماره نمونه یشگاهیآزما سیسترزیه یمنحن -18-4 شکل

 .ANSYSERROR! BOOKMARK NOT DEFINED با شده یمدلساز نمونه سیسترزیه یمنحن -19-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. 2 شماره مدل یبرا زسیم فون تنش یکانتورها -20-4 شکل

 محدود یاجزا روش به یفوالد یبرش وارید لیتحل:  پنجم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................... هانمونه یهندس مشخصات -1-5 شکل

 .ATC-24 [12] .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یبارگذار یالگو -2-5 شکل

 .H0V0 .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -3-5 شکل

 .H0V0ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -4-5 شکل

 .H0V0 ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -5-5 شکل

 .H0V0........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -6-5 شکل

 .H1V0 ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیم فون تنش یکانتورها -7-5 شکل

 .H1V0ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -8-5 شکل

 .H1V0 ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -9-5 شکل

 .H1V0 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -10-5 شکل

 .H1V1 .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیم فون تنش یکانتورها -11-5 شکل
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 .H1V1ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -12-5 شکل

 .H1V1 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -13-5 شکل

 .H1V1 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -14-5 شکل

 .H1V2 .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیم فون تنش یکانتورها -15-5 شکل

 .H1V2ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -16-5 شکل

 .H1V2 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -17-5 شکل

 .H1V2 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -18-5 شکل

 .H1V3 .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مونهن زسیم فون تنش یکانتورها -19-5 شکل

 .H1V3ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -20-5 شکل

 .H1V3 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -21-5 شکل

 .H1V3 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -22-5 شکل

 .H2V0 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -23-5 شکل

 .H2V0ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -24-5 شکل

 .H2V0 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -25-5 شکل

 .H2V0 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -26-5 شکل

 .H2V1 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -27-5 شکل

 .H2V1ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -28-5 شکل

 .H2V1 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -29-5 شکل

 .H2V1 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -30-5 شکل

 .H2V2 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یرهاکانتو -31-5 شکل

 .H2V2ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -32-5 شکل

 .H2V2 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -33-5 شکل

 .H2V2 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -34-5 شکل

 .H2V3 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -35-5 شکل

 .H2V3ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -36-5 شکل

 .H2V3 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -37-5 شکل
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 .H2V3 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -38-5 شکل

 .H3V0 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -39-5 شکل

 .H3V0ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -40-5 شکل

 .H3V0 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -41-5 شکل

 .H3V0 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -42-5 شکل

 .H3V1 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -43-5 شکل

 .H3V1ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -44-5 شکل

 .H3V1 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -45-5 شکل

 H3V1 ............................................................................................................... 120 نمونه سیسترزیه یمنحن -46-5 شکل

 .H3V2 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -47-5 شکل

 .H3V2ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -48-5 شکل

 .H3V2 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -49-5 شکل

 .H3V2 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED هنمون سیسترزیه یمنحن -50-5 شکل

 .H3V3 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -51-5 شکل

 .H3V3ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -52-5 شکل

 .H3V3 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -53-5 شکل

 .H3V3 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -54-5 شکل

 .H4V4 ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه زسیمفون تنش یکانتورها -55-5 شکل

 .H4V4ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه صفحه از خارج مکان رییتغ یکانتورها -56-5 شکل

 .H4V4 ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه یاچرخه یبارگذار -57-5 شکل

 .H4V4 ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED نمونه سیسترزیه یمنحن -58-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم و یافق یهاکنندهبرابرسخت تعداد یدارا یهانمونه تیظرف یهایمنحن -59-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم و یافق یهاکنندهسخت برابر تعداد یدارا یهانمونه کمانش یهایمنحن -60-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت بدون یهانمونه کمانش بار راتییتغ نمودار -61-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت کی یدارا یهانمونه کمانش بار راتییتغ نمودار -62-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت دو یدارا یهانمونه کمانش بار راتییتغ نمودار -63-5 شکل
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت سه یدارا یهانمونه کمانش بار راتییتغ نمودار -64-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت بدون یهانمونه یریپذشکل بیضر راتییتغ نمودار -65-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت کی یدارا یهانمونه یریپذشکل بیضر راتییتغ نمودار -66-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت دو یدارا یهانمونه یریپذشکل بیضر راتییتغ رنمودا -67-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت سه یدارا یهانمونه یریپذشکل بیضر راتییتغ نمودار -68-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....... هانمونه یریپذشکل بیضر راتییتغ نمودار -69-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت بدون یهانمونه مقاومت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -70-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت کی یدارا یهانمونه مقاومت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -71-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت دو یدارا یهانمونه مقاومت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -72-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت سه یدارا یهانمونه مقاومت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -73-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. هانمونه مقاومت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -74-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت بدون یهانمونه هیاول یسخت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -75-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم دهکننسخت کی یدارا یهانمونه هیاول یسخت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -76-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت دو یدارا یهانمونه هیاول یسخت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -77-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDقائم کنندهسخت سه یدارا یهانمونه هیاول یسخت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -78-5 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDهانمونه هیاول یسخت شیافزا درصد راتییتغ نمودار -79-5 شکل
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  تعریف مسئله -1-1

 برابهر در مقهاوم سیسهتم عنهوان بهه مختلهف ههایسهاختمان در مهیالدی 1970 سهال از فهوالدی برشهی دیوارههای   

 دو در مهذکور اسهت. سیسهتم قرارگرفتهه اسهتفاده مهورد زلزلهه در برابهر نیروههای حاصهل از خصهوصهجانبی ب بارهای

 نشهان خهود از ناسهبیم بسهیار رفتهار آزمایشهگاهی درتحقیقهات همچنهین و ژاپهن کوبهه، آمریکها جریه نورث قوی زلزله

هههای موجههود بههه هههای جدیههد و همچنههین تقویههت سههاختمانسههاخت سههاختمان در آن از اسههتفاده لههذا اسههت، داده

سیسهتم،  ایهن بکهارگیری .اسهت بهه افهزایش رو بسهرعتخیهزی همچهون آمریکها و ژاپهن خصوص در کشورهای زلزله

کهاهش داده  % 50تها حهدود فهوالدی شهی ههای خمههای فلهزی نسهبت بهه قهابمصر  فوالد را در اسکلت سهاختمان

 [.1]است

د. نشهوتشهکیل مهی سهتا شهده احاطهه ههاسهتون و تیرهها توسهط کهه فهوالدی ورق یهکفوالدی از  برشی دیوارهای   

، تیرههای طبقهات تیهرورق هها بهه منزلهه بهالسهتون نمایهد کهه در آنای عمهل مهیدیوار برشی فوالدی مثل تیرورق طره

 بسهیار سیسهتم اجرایهی،  نظهر از سیسهتم ایهن باشهند.و ورق فهوالدی بهه عنهوان جهان آن مهی کننهدهبهه ماننهد سهخت

 ندارد.  وجود آن در خاصی پیچیدگی گونهو هیچ بوده ایساده

 
 تیرورق اشباهت دیوار برشی فوالدی ب -1-1شکل 

 رفتهار، بهرای و مقاومهت اظلحه بهه تهرمطمهئن و از نظهر اجرایهی سهریعتر و جایگزینی بهتهر فوالدی برشی دیوارهای   

 از مهذکور سیسهتم باشهند. همچنهینمهی بتنهی ههایدرسهازه بلکهه فهوالدی ههایسهازه در تنهها نه بتنی برشی دیوارهای 

 اجرایهی، لحهاظ بهه (EBF) ز مرکه از و خهارج (CBF) مرکهزههم مهاربنهدی ههایسیسهتم خهوب خصوصهیات تمهام

 .کندمی عمل ها بهترآن موارد از زا بسیاری در و بوده مندبهره رفتاری  و کارایی



 

 

 

 تهر عمهل نمهوده وسهختشهکل(، x  مهاربنهدی )یعنهی ههایسیسهتم تهرینسهخت از برشی سختی نظر از این سیستم   

 سیسهتم رفتهار .باشهدمهی دارا را مهاربنهدی ههایسیسهتم همهه ییکهارا آن، از نقطهه هر در بازشو ایجاد امکان به توجه با

     علهت بهه ایهن سیسهتم در بهتهر بهوده و مهاربنهدی ههایسیسهتم بهه نسهبت آن انرژی جذب نمیزا و پالستیک محیط در

 بارههای جهانبی برابهر در مقهاوم ههایتمدیگهر سیسه از بهتهر مراتهب بهه ههاتهنش تعهدیل اتصاالت، و مصالح گستردگی

 عهالوه اسهت.  تهرسهبامن پالسهتیک محهیط در خصهوصبهه سیسهتم رفتهار و باشهدمهی  مهاربندها انواع و هاقاب مانند

 بلنهد بیشهتر ههایسهاختمان سهازه بتنهی آن، در مشهابه بهه نسهبت جهانبی کمتهر جابجهایی دلیل میزان به فوق و موارد بر

 [.1]گیرداستفاده قرار می مورد

 [3,2,1] مزایای استفاده از دیوار برشی فوالدی -1-1-1

هههای مقههاوم در برابههر بارهههای جههانبی بههه طههور ماز مزایههای دیههوار برشههی فههوالدی نسههبت بههه سههایر سیسههت برخههی   

 شود.ارائه می هادامدر خالصه 

پهذیری خهوب و جهذب انهرژی و ههای مقهاوم شهکلسیستم با جزئیهات اجرایهی مناسهب نسهبت بهه سهایر سیسهتم -1

 مقاومت باالیی دارد.   

و بهه دلیهل دارا بهودن  باشهدای مهیههای مقهاوم سهازهتهرین سیسهتماین سیستم از نظر سهختی برشهی جهزخ سهخت -2

 های جانبی بسیار مؤثر است.استحکام اولیه نسبتاً زیاد در محدود کردن تغییر مکان طبقات ناشی از نیرو

هها دیوار برشی فوالدی در مقایسه بها دیهوار برشهی بتنهی، وزن کمتهری دارد. بنهابراین نیهرو ههای کمتهری بهه سهتون -3

 کند.جانبی کمتری جذب می شود و سازه نیرویها اعمال میشالودهو 

دیهوار و اسهکلت  در حهد فاصهلبهه دلیهل مصهالح متفهاوت ههای فلهزی رشهی بتنهی در سهاختماناستفاده از دیوار ب -4

 شود.نامطلوب میهای ها و تغییر شکلها، تنشسبب کرنش ،ساختمان

پههایین مخصوصههاً در از نظههر معمههاری در مقایسههه بهها دیههوار برشههی بتنههی، سههطحی کههه ایههن سیسههتم در طبقههات  -5

باشهد، بنهابراین فضهای مفیهد طبقهات در مقایسهه بها نهوع بتنهی کنهد خیلهی کمتهر مهیساختمان های بلند اشغال مهی

 بیشتر است.



 

 

 

ای دارد و نصهب سهریع و هزینهه پهایین اجهرا و کنتهرل کیفیهت باعهث کهارایی این سیسهتم جزئیهات اجرایهی سهاده -6

 گردد.بیشتر این سیستم می

ای از مههوارد بههه دلیههل مشههکالت اجرایههی امکههان اسههتفاده از مهاربنههد مناسههب نیسههت چههرا کههه متأسههفانه  در پههاره -7

کنتههرل بههر روی جههوش مهاربنههدها و اتصههاالت در کارگاههها بسههیار کههم اسههت و اگههر نسههبت بههه اجههرای صههحیح 

 تر است.مهاربند و اتصاالت آن اطمینان نداشته باشیم، استفاده از سیستم مذکور عاقالنه

با توجه به چندین برابر بودن سختی دیوار برشی بها دهانهه مشهخس نسهبت بهه سهختی بادبنهد بها همهان دهانهه، بها  -8

 توان تعداد مهاربندها را کاهش داد.استفاده از این سیستم می

استفاده از دیوار برشهی بهه ویهشه در سهاختمان ههای بلنهد ، بهرای جلهوگیری یها کهاهش خسهارت وارد بهر اجهزای  -9

، اهمیت فراوانهی دارد. بهه طهوری کهه در سیسهتم ههای قهاب خمشهی، اجهزای غیهر سهازه ای ای ساختمان ازهغیرس

بینهد و و اثاث داخل خانه بهه دلیهل تغییهر مکهان بهیش از حهد طبقهات فوقهانی در اثهر زلزلهه بهه شهدت آسهیب مهی

 دهد.استفاده از دیوار برشی صدمات غیر سازه ای را به شدت کاهش می

ق سردسههیر کههه هزینههه اجههرای دیوارهههای بتنههی زیههاد اسههت اسههتفاده از دیوارهههای برشههی فههوالدی کههه از در منههاط -10

 باشد.تر میپیش جوش داده شده یا پیچ شده اند بسیار کارآمدتر و اقتصادی

محدودیت ایجاد بازشو که در سیسهتم ههای مهاربنهدی وجهود دارد در ایهن سیسهتم بهه راحتهی قابهل حهل بهوده و  -11

 کننده ها در اطرا  آن به هر صورت دلخواه وجود دارد .تعبیه بازشو به شرط استفاده از سختامکان 

کاربرد دیوار برشی بتنی در ساختمان ههای بلنهد موجهب اسهتفاده از ضهخامت ههای بیشهتر بهرای دیهوار شهده کهه  -12

اعهث جهذب نیهروی بیشهتر این امهر وزن دیوارهها را افهزایش داده و در ارتفاعهات زیهاد وزن خهود دیهوار برشهی ب

 شود.زلزله می

ایهن مهاربنهدها در طبقهات  انهدازهکاربرد سیستم های مهاربنهدی در سهازه ههای بلنهد سهبب افهزایش فهوق العهاده  -13

یههد فافههزایش ابعههاد فونداسههیون ، کههاهش فضههای م ،ن امههر باعههث افههزایش ضههخامت دیوارهههاپههایینی شههده کههه ایهه

 ود .شیش کلی هزینه ها میاساختمان و افز

مقاوم در برابهر  در عین حال با توجه به همه مزایای ذکر شده در باال که برتری این سیستم را نسبت به سایرسیستم های   

 این سیستم ایبه رفتار لرزه مبود اطالعات راجعدهد به دلیل کمبود اطالعات مربوط به طراحی و کنشان میبارهای جانبی 



 

 

 

 گسترش اجرای این سیستم باربر جانبی شده است.ع از ای این سیستم مانبه رفتار لرزه
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Abstract: 

 in recent decades, Steel Shear Walls (SSW) have been used as appropriate seismic load 

resisting system and retrofitting of existing buildings, both stiffened and unstiffened. 

Using stiffened one can get light weight and stiff structure. A stiffened has high bending 

and shear stiffness. Due to their high initial stiffness, energy dissipation, lateral load 

capacity, ductility and high strength, SSWs are an ideal choice for a lateral load resisting 

system in a steel structures. For prevent of buckling of SSW under lateral loading, It is 

generally preferred to using of stiffeners by increasing of thickness of plate that it is 

uneconomical. The result of and analytical study with finite element program (ANSYS) 

unstiffened SSW the effectiveness of using stiffeners to improve a seismic behaviour have 

been investigated in this paper. Calibration of one SSW has been done by comparing the 

result of the finite element method and the experimental model. Analytical result are used 

to the evaluate the hysteresis, capacity (load – displacement curve) and buckling curve 

(load – out of plane displacement) and energy dissipation charts.  
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