اثش خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ تش سفتاس ٍ ظشفیت دیَاس تشضی تتي هسلح دس ساختواىّای تا سیستن لشصُتش دٍگاًِ

اثر خرٍج از هحَری تیرّوبٌد بر رفتار ٍ ظرفیت دیَار برشی بتي هسلح در ساختواىّای با سیستن
لرزُبر دٍگاًِ
عباسعليتسنيمي ،استاد گشٍُ هٌْذسی ساصُ ،داًطىذُ هٌْذسی عوشاى ٍ هحیظصیست ،داًطگاُ تشتیت هذسس
آصف بهاریبندری ،فاسغالتحػیل واسضٌاسیاسضذ ،گشٍُ هٌْذسی ساصُ ،داًطىذُ هٌْذسی عوشاى ،داًطگاُ تشتیت هذسس

چكیدُ
اینني همالننِ تننا سٍیىننشد تشٍیعننی ،هَوننَز اثننش خننشٍج اص

تِدلیل ٍجَد تاصضَّای هٌظن ًاضی اص دسبّا ٍ پٌعشُّا دس

هحَسی تیشّای ّوثٌذ سا دس دیَاسّای تشضی تتي هسلح ونِ

دیَاستشضی ،ایي دیَاسّا اغلة تنِ دٍ ینا سنِ دینَاس جذاگاًنِ

تشای فشآیٌذ عشاحی ٍ هشاحل اجشا لاتل تَجِ ٍ حائض اّوینت

تفىیه ضذُ وِ تِ ٍسیلِ تیشّای ّوثٌذ تِ یىذیگش هتػنل

است ،تِ اختػاس تطشیح هیوٌذ .ایي هَوَز تش سٍی تشسسنی

هیضًَذٌّ .گام سخذاد یه صلضلِ ضذیذ ،اگش تیشّای ّوثٌنذ

سفتاس غیشخغی دیَاس تشضیوَپل هتوشونض اسنت .تنشای ایني

تسیاس هماٍم ٍ سخت تاضٌذ ،هوىي اسنت دیَاسّنا تنِ علنت

هٌظَس دیَاس تشضی وَپنل اص سناختواى ّطنت عثمنِ تنشای

ًیشٍّننای هحننَسی ٍ لٌگشّننای خوطننی اعوننالی دچنناس

ًیشٍی جاًثی هغاتك اسنتاًذاسد  2800تنِ ٍسنیلِ ًنشمافنضاس

گسیختگی ضًَذ ٍ تشعى

اگش تیشّا خیلی ونعیف تاضنٌذ،

 ETABSهذلساصی ٍ تش هثٌای آییيًاهِ  ACI-318عشاحنی

احتوال ایٌىِ خیلی صٍد ٍ لثل اص ایٌىنِ سفتناس دیَاسّنا ٍاسد

ضذُ است .دس هشحلِ تعذ تا استفادُ اص ًنشمافنضاس ABAQUS

هحذٍدُ خویشی ضًَذ ،گسیختِ ضذُ ٍ فشٍسیضًذّ .ش ینه اص

دیَاس دس ضشایظ هختلف خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌنذ ًسنثت

ایي پذیذُّا اثش ًاهغلَتی تش سٍی عولىشد ول سناصُ خَاّنذ

تِ هحَسدیَاستحت تحلیل اسنتاتیىی ٍ دیٌناهیىی تاسیخ نِ

گزاضت .آگاّی اص عولىشد تیشّای ّوثٌذ ٍ دیَاسّا دس حیي

صهنناًی غی ننشخغی تننشای صلضلننِّننای تننن ،سٍدتنناس ٍ عننث

صلضلِ ٍ دسن سفتاس غیشخغی آًْنا تنِ عشاحنی هغلنَب ایني

لشاسگشفتِ است .تشسسیّا ًطاى هیدّذوِ لٌگشّای خوطنی

اعضا ووه هیوٌذ.

ٍ ًیشٍی تشضی خاسج اص غفحِ دیَاس دس اثش خشٍج اص هحنَسی

تاوٌَى تحمیمات لاتلتَجْی دس صهیٌِ سفتاس غیشخغی ٍ

تیش ًسثت تِ دیَاس افضایص هییاتٌذ ٍ تغییشات همادیش حنذاورش

ًحَُ گسیختگی دیَاسّای تشضی وَپنل ،تیشّنای ّوثٌنذ ٍ

آًْا ًسثت تِ خشٍج اص هحَسی داسای الگَی هٌظوی است ٍ دس

ًیض اثش سفتاس غیشخغی تیشّای ّوثٌذ سٍی عولىشد سناصُای

تشخی هَاسد ایي ًیشٍّا دس همایسِ تا هماٍهت دیَاس لاتل تَجِ

ساختواىّای داسای دیَاس تشضی وَپل غَست گشفتِ ٍ ًطاى

ّستٌذّ .و ٌیي تغییش چٌذاًی دسحذاورش جاتنِجناییّنای

دادُ ضذُ است وِ سفتناس تیشّنای ّوثٌنذ عوینك تنا سفتناس

داخل غفحِ دیَاس دس اثش خشٍج اص هحَسی ایعناد ًونیضنَد

تیشّای هعوَلی هتفاٍت اسنت  .]7-1هغالعنات عنذدی تنش

اها اص ظشفیت تشضی دیَاس  %20تا  %30واستِ هیضَد.

سٍی تیشّای ّوثٌذ تنا اسنتفادُ اص هذلسناصیّنای هختلنف

کليدددواژههددا :دیننَاس تشضننی وَپننل ،تیننش ّوثٌننذ ،تحلیننل

هاًٌذ هحیظ تشضی پیَستِ هعادل ،الواىّای تیشگسسنتِ تنا

غیشخغی ،خشٍج اصهحَس

تاصٍّای غلة افمی ،الوناىّنای تنٌص هسنغح تنشای تینش ٍ
اتػال آًْا ٍ الواىّای ًاحیِ اًتمالی هذلساصی ضذُاًنذ -8

 -1هقدهِ

 .]12هغالعات هشتَط تنِ هَدگسنیختگی تیشّنای ّوثٌنذ ٍ

دیَاسّای تشضی هعونَ ا دس سناصُّنای تلٌنذ تنشای ایعناد

تشسسی سفتاس خوطی آًْاًطاى دادُ است وِ سفتاس آًْنا لثنل

هماٍهت دس تشاتش تاسّای جاًثی هَسد استفادُ لشاس هنیگینشد.

اص تنشنخَسدگنی هطاتِ سفتاس تینش هعوَلنی است ٍ تعننذ اص
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عثاسعلی تسٌیوی ،آغف تْاسیتٌذسی

تشنخَسدگی هطاتِ یه خشپا تا اعضای فطاسی لغشی است.
سفتاس غیشخغنی تیشّوثٌذ ٍا تستِ تِ ضشایظ هشصی ،آساینص
هیلگنشدّا ،الگَی تشنخَسدگننی ٍ ،اًنذسوٌص تنیي تنتي ٍ
فَ د است .]15-13
ًىتِ اغلی ایي همالِ هشتَط تِ تشخی اص هَاسد اجشایی ،یا
ًیاصّای هعواسی است،وِ هوىي است تِ د یلی تیش ّوثٌنذ
تِغَست غیش ّنهحَس تنا دینَاس تشضنی اجنشا ضنَد .صم تنِ
یادآٍسی است وِ تحمیمی وِ تاوٌَى دس صهیٌِ اثش خنشٍج اص
هحَسی اًعام ضذُ هشتَط تِ خشٍج اص هحَسی دیَاس تنش سٍی
سفتاس ساصُ تنَدُ اسنت  .]16تنا عٌاینت تنِ تعنذاد تیشّنای
ّوثٌذ دس دیَاسّای تشضیوَپل ،اثش خنشٍج اص هحنَسی آًْنا
حائض اّویت تَدُ ٍ تایذ هَسد تَجِ لشاس گیشد .دس اثنش ایعناد
خشٍج اص هحَسی تِ دلیل جاتِجایی ًمغِ اثش تشآیٌنذ ًینشٍی
هحَسی ٍ ًیشٍی تشضی تیش تِ تشتیة ًسثت تنِ هحنل هشونض
سغح ٍ هشوض تشش همغع لٌگش خوطی خاسج اص غفحِ دیَاس
ٍ لٌگش پی طی دس دٍ اًتْای تیش ّوثٌذ تَلیذ هیضَد ٍ ایي
لٌگشّا تِ دیَاس ًینض هٌتمنل ضنذُ ٍ تاعنج ایعناد لٌگشّنای
خوطی خاسج اص غفحِ دس دیَاستشضی ضنذُ ٍ دس ًتیعنِ تنِ
لٌگش خوطی داخل غفحِ دینَاس دس حالنت تنذٍى خنشٍج اص
هحَسی اوافِ هیضَد ٍ دس ًْایت همغع دیَاس تحت خونص
سِ هحَسُ لشاس هیگیشد.ظ

خغی ضذُ ٍ تا تِدست آهذى ًیشٍّنای اعضنا دیَاسّنای آى
عشاحی ضذ .تنا تغیینش همنذاس خنشٍج اص هحنَسی تیشّوثٌنذ
ًسننثت تننِ دیننَاس ٍ اسننتفادُ اص ًننشمافننضاس ]18 ABAQUS
تحلیلّای اسنتاتیىی ٍ دیٌناهیىی غیشخغنی تنش سٍی آًْنا
اًعام ضذ .عَل دیَاسّنای وَپنل  6هتنش ضناهل دٍ دینَاس 2
هتشی دس عشفیي ٍ یه تیش ّوثٌذ  2هتشی تِ عوك 60 cm
دس تیي آًْا است .وخاهت دیَاس ٍ ولیِ تیشّا ثاتت ٍ تشاتش تنا
 30cmدس ًظننش گشفتننِ ضننذ .تننشای تاسگننزاسی صلضلننِ ًیننض اص
استاًذاسد  2800ایشاى استفادُ ضذُ است .تاس ثملنی دس ًظنش
گشفتِ ضنذُ تنشای عشاحنی سناصُ هعنادل 550ویلنَگشم تنش
هتشهشتع تشای تاس هشدُ ٍ  200ویلَگشم تش هتشهشتع تشای تناس
صًذُ تش عثك هثحنج ضطنن همنشسات هلنی سناختواى ]19
هٌظَس ضذُ است .پ اص اًعام تحلیل هماعع تیشّا ،ستَىّا
ٍ دیَاسّا تشای تحشاًیتشیي حالت تاسگزاسی عشاحنی ضنذًذ.
صم تِ روش است وِ تیشّا تا هیلگشدگزاسی هعوَلی تشضی ٍ
خوطی ٍ عثنك ونَاتظ آینیيًاهنِ  ]20 ACI-318هسنلح
ضننذُاًننذّ .و ٌننیي تننشای دیَاسّننا اص هیلگشدّننای خوطننی
هتوشوننض دس ًاحیننِ هننشصی دس دٍ اًتْننا ٍ اص هیلگشدّننای
یىٌَاخت دس ًاحیِ هیاًی استفادُ ضذُ است .دس جذٍل (،)1
خالغِ ًتایج عشاحی اٍلیِ آٍسدُ ضذُ است.
 -3تحلیل غیرخطی در ًرمافسار ABAQUS

دیَاس تشضی عشاحی ضذُ تِغَست سِتعذی دس ًنشمافنضاس

 -2طرح اٍلیِ هدل ٍ ًحَُ اًجام تحلیل
یه ساختواى هٌظن ّطت عثمِ ٍالع دس هٌغمِ تا خغش
ًسثی صیاد ٍ خنان ًنَز  ІІهغناتك اسنتاًذاسد  2800اینشاى
 ٍ ]17پالى ضىل ( )1تِ ٍسیلِ ًشمافنضاس  ،ETABSتحلینل

 ABAQUSتا استفادُ اص الوناىّنای سنِتعنذی ٍ SHELL
تشای تیشّای ّوثٌذ اص الواىّای هحیظ پیَسنتِ ٍ SOLID
تشای اتػال الواىّای تیش ٍ دیَاس اص لاتلیت صٍجساصی ( SHELL

 )TO SOLID COUPLINGدس ًشمافضاس استفادُ ضذ.
جدول ( :)1هطخػات ساختواى هَسد هغالعِ.
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اثش خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ تش سفتاس ٍ ظشفیت دیَاس تشضی تتي هسلح دس ساختواىّای تا سیستن لشصُتش دٍگاًِ

تشای هذلساصی هیلگشدّا اتتذا ّش وذام اص آًْا تِ ٍسنیلِ

هحَسی تیش ًسثت تِ دیَاس هیتَاًذ هَاسد صیش سا تنش سفتناس ٍ

تا استفادُ اص لاتلینت جناسناصی

پاسخ خاسج اص دیَاس تحویل وٌذ:
ً -1یشٍی تشضی دیَاس دس جْت عوَد تش غفحِ دیَاس؛
ً -2یشٍی خاسج اص غفحِ دیَاس؛
 -3لٌگش خوطی خاسج اص غفحِ دیَاس ًاضی اص خوص خاسج
اص غفحِ تیشّوثٌذ؛
 -4لٌگش خوطی خاسج اص غفحِ دیَاس ًاضی اص پی ص تیشّوثٌذ؛

الواى تیش هذل ضذُ ٍ سپ

الوننناى ( )EMBEDDED ELEMENTدس ًننشمافننننضاس دس
هحلّای هشتَعِ دس داخل تتي جاساصی ضذ .اتعاد الواىّای
تیشّوثٌذ 15ساًتیوتش ٍ الواىّای دیَاس دس ًاحیِ هشصی 15
ساًتیوتش ٍ دس سایش ًَاحی  30ساًتیوتش دس ًظش گشفتِ ضنذ.
ضىل (ً )2حَُ هصتٌنذی هنذل سا ًطناى هنیدّننذ .تنشای

یادآٍسی ایي ًىتِ وشٍسی است وِ غحت سٍش هذلسناصی

هذلساصی سفتاس غیشخغی تتي ٍ هیلگشدّا تِ تشتینة اص هنذل

تا اًعنام هنذسناصی ٍ تحلینل دٍ ًوًَنِ آصهایطنگاّی دس دٍ

پالسیتسیتِ خساست هذل سادُ ضذُ سِ خغی استفادُ ضذ.

هشجع [ ]21 ٍ ]3تشسسی ٍ تأییذ ضذُ است ٍ تشای پشّیض اص

هذل هَسد ًظش تشای حالتّای هختلف خشٍج اص هحَسی تیش

عَ ًی ضذى هغلة ٍ عذمتعاً

ًسثت تِ دیَاس تحت تحلیل استاتیىی غیشخغی ٍ تا استفادُ
اص ضتاب ًگاضتّای صلضلِّای تنن ،سٍدتناس ٍ عنث

هغالة تحمیمی تا هغالة

تشٍیعی اص روش آًْا خَدداسی ضذُ ٍ تِ هشجنع  ]22اسجناز

تحلینل

دادُ هیضَد .ضىل ( -3النف) ًوَداسّنای تناس– تغییشهىناى

دیٌاهیىی غیشخغی لشاس گشفت.

ًسثی یا هٌحٌی ظشفیت دیَاسّای تشضی سا تشای حا ت هختلف
خشٍج اص هحَسی تیش ًسثت تِ هحَس دیَاس ًطاى هیدّنذ .صم
تِ یادآٍسی است وِ تحلیل استاتیىی غیشخغی تِغَست ضثِ
استاتیىی ٍ تا استفادُ اص سٍش غشیح دس ًشمافضاس ABAQUS

الف -الواى تٌذی

اًعام ضذ ٍ علت ًاّوَاس تَدى تخنصّنایی اص هٌحٌنیّنای
ظشفیت ،استفادُ اص هذل پالستیسیتِ خساست تشای هذلسناصی
تتي هیتاضذ .تِعَس ولی تش سٍی ًوَداس ظشفیت چْاس لسوت
لاتل تطخیع است وِ تِتشتیة عثاستٌذ اص ًاحیِ جاسیضذگی،
حذاورش ظشفیتً ،احیِ خویشی ٍ جاتِجایی ًْایی .تنا تَجنِ
تِ ًوَداس ظشفیت ٍ جذٍل ( )2هطاّذُ هیضَد وِ تا افضایص

بً -وای سِتعذی تیشّوثٌذ ٍ تخطی اص دیَاس

خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ ،اص ظشفیت ًْنایی دینَاس واسنتِ

شکل (ً :)7وای سِتعذی ٍ ًحَُ الواىتٌذی تیشّوثٌذ ٍ دیَاس.

هیضَد تِ عَسی وِ دس خشٍج اص هحَسی  %33/3تیطنتشیي

ً -4تایج تحلیل غیرخطی

واّص ظشفیت دس حذٍد 12دسغذ است .اها تا افضایص خشٍج

 -1-4استاتیكی غیرخطی

اص هحنَسی اص  %33/3تِ  %50اًذوننی همنذاس وناّص ووتنش

دیَاس تشضی وَپل تشای چْناس حالنت خنشٍج اص هحنَسی

هیضَد .اها ّو ٌاى ظشفیت دیَاس اص حالت تنذٍى خنشٍج اص

غنننفش %50 ٍ %33/3 ،%16/7 ،تحلینننل ضنننذًذ .خنننشٍج اص

هحَسی ووتش استً .وَداسّای ًیشٍی تش غفحِ دیَاس (خاسج

جدول ( :)7ظشفیت دیَاس تشضی تشای همادیش هختلف خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ.
خشٍج اص
هحَسی
(دسغذ)
0

همذاس)(kN

ًسثت

همذاس)(kN

ًسثت

همذاس)(kN-m

ًسثت

همذاس)(kN-m

ًسثت

1293/4

1

27/8

1

18/4

1

20/3

1

16/7

1234/8

0/95

116/8

4/2

60/0

3/3

70/5

3/5

33/3

1140/9

0/88

122/3

4/4

63/8

3/5

108/9

5/4

50

1184/4

0/92

123/8

4/5

65/1

3/5

119/7

5/9

حذاورش ًیشٍی خاسج غفحِ

تشش پایِ

همادیش حذاورش لٌگش

M1

همادیش حذاورش لٌگش

M2
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عثاسعلی تسٌیوی ،آغف تْاسیتٌذسی

الفً -وَداس تاس -تغییشهىاى ًسثی دیَاس

ج -هٌحٌی تغییشات لٌگشخوطی خاسج اص غفحِ ( -)M1تغییشهىاى ًسثی

ب -هٌحٌی تغییشات ًیشٍی خاسج اص غفحِ -تغییشهىاى ًسثی

د -هٌحٌی تغییشات لٌگشخوطی خاسج اص غفحِ ( -)M2تغییشهىاى ًسثی

شکل ( :)0سفتاسدیَاس تشضی تحت اثش خشٍج اص هحَسیت تیشّوثٌذ ًسثت تِ دیَاس تشضی.

اص غفحِ) دس هماتل تغییشهىاى ًسثی تشای حالتّای هختلف

تِ  60 kN-mهیسسذ .تا افنضایص خنشٍج اص هحنَسی تینش اص

خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ دس ضىل ( -3ب) آٍسدُ ضذُ است.

 16/7دسغننذ تننِ  33/3یعٌننی تننا دٍ تشاتننش ضننذى خننشٍج اص

تا تشسسی ٍ همایسِ ایي هٌحٌیّا ٍ همادیش جذٍل ( )2هطخع

هحَسی همذاس ایي لٌگش تغیینش چٌنذاًی ًىنشدُ ٍ تنِ kN-m

هیضَد وِ تا افضایص همذاس خشٍج اص هحنَسی دیننَاس همنذاس

 63/8هیسسذ ٍ دس خشٍج اص هحَسی  50دسغذ همذاس حنذاورش

حذاورنش عى العول ًینشٍی خاسج اص غنفحِ تنِعنَس لاتنل

ایي لٌگش تِ  65 kN-mافضایص هییاتذّ .و ٌیي ًوَداسّنای

تَجْی تا حذٍد چْاس تشاتش افضایص هنییاتنذ .تنِ ًحنَی ونِ

لٌگش خوطنی دس پنای دینَاس ً M2اضنی اص خونص خناسج اص

تشای خشٍج اص هحَسی تینش اص  16/7تنا  50دسغنذ اص  4/2تنا

غفحِ تیشّوثٌذ دس هماتل تغییشهىاى ًسثی دس ضىل ( -3د)

 4/5تشاتش افضایص هییاتذً .وَداسّای لٌگش خوطنی خناسج اص

اسائِ ضذُ است .تا تشسسی ایي ًوَداسّا ٍ همادیش حذاورش ایني

غنفحِ دینَاس  M1دس پنای دینَاس ونِ اص پنی ص تیشّوثٌننذ

لٌگش دس جذٍل ( )2هالحظِ هیضَد وِ دس حالت تذٍى خشٍج

تَجَد هیآیذ ،دس هماتل تغییشهىاى ًسثی دیَاس تشسین ضنذُ

اص هحَسی همذاس ایي لٌگش اًذن تَدُ ٍ حذاورش آى اص kN-m

ٍ دس ضىل ( -3ج) اسائِ ضذُاست .تا تشسسی ایني ًوَداسّنا ٍ

 20/3تعاٍص ًویوٌذ .اها تنا افنضایص خنشٍج اص هحنَسی تینش

همادینش حذاورنش ایي لٌگنش هٌنذسج دس جذٍل ( )2هطنخع

ًسثت تِ دیَاس همذاس حذاورش ایي لٌگش دس خنشٍج اص هحنَسی

هیضَد وِ حذاورش همذاس ایي لٌگش دس حالت تذٍى خنشٍج اص

 16/7دسغذ حنذٍد  ٍ 70 kN-mدس خنشٍج اص هحنَسی33/3

هحَسی  18/4 kN-mتَدُ وِ تا افنضایص خنشٍج اص هحنَسی

دسغذ هعادل  ٍ 109 kN-mدس خشٍج اص هحنَسی  50دسغنذ

تیش تِ  16/7دسغذ همذاس ایي لٌگش تیص اص سِ تشاتنش ضنذُ ٍ

تِ حذٍد  120 kN-mافضایص هییاتذ.
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اثش خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ تش سفتاس ٍ ظشفیت دیَاس تشضی تتي هسلح دس ساختواىّای تا سیستن لشصُتش دٍگاًِ

ًاضی اص پنی ص تیشّنای ّوثٌنذ اسنت دس ضنىل ( -4ج) ٍ

-2-4دیٌاهیكی غیرخطی

ولیِ ًتایج تحلیلدیٌناهیىی غیشخغنی ضناهل تاسیخ نِ

همننادیش آًْننا دس جننذٍل ( )3اسائننِ ضننذُاسننت .تشسسننی اینني

پاسخ ظشفینت ،تاسیخ نِ پاسنخ ًینشٍی خناسج اص غنفحٍِ ،

ًوَداسّا ًطاى هیدّذ وِ ّوَاسُ تا ایعاد خشٍج اص هحنَسی

تاسیخ ِ پاسخ لٌگشّنای خناسج اص غنفحِ دینَاس تنِهٌظنَس

دس دیَاس لٌگش خوطی خاسج اص غفحِ افضایص هییاتذ ٍ تنشای

جلَگیشی اص حعین ضذى همالِ ٍ سعایت تٌاسنة هغالنة تنا

سِ صلضلِ هطاتِ ٍ اص ًظش همادیش تِ ّن ًضدیه است .حنذاورش

اّذاف تشٍیعی ،دس ایي جا آٍسدُ ًویضَد .اص ایيسٍ ،تنِعنَس

ایي لٌگش غالثناا دس تیطنتشیي خنشٍج اص هحنَسی یعٌنی %50

اجوال حذاورش پاسخّای تِدست آهذُ اص تحلینل دیٌناهیىی

اتفاق هیافتذ .تیطتشیي افضایص لٌگنش دس صلضلنِ تنن تنا 1/94

ٍ حا ت خشٍج اص

تشاتش ًسثت تنِ حالنت تنذٍى خنشٍج اص هحنَسی ٍ ووتنشیي

هحَسی تیشّوثٌذ ًسثت تِ دینَاس دس ضنىل (-4النف تنا د)

افضایص دس ّویي صلضلِ خشٍج اص هحَسی  %16/7تشاتش تیطنتش

ٍ

اص حالت تذٍى خشٍج اص هحَسی اتفاق افتادُ اسنت .هیناًگیي

سٍدتاس همذاس ٍ ًسثت حذاورش تشش پایِ تحول ضنذُ تَسنظ

ایي افضایص اص  %59تا  %99تِ تشتیة تشای خشٍج اص هحنَسی

تحت صلضلِّای سِگاًِ تن ،سٍدتاس ٍ عث

اسائِ ضذُ است .دس جذٍل ( ،)3تشای صلضلِّای تنن ،عنث

دیَاس ،حذاورش تشش پایِ خاسج اص غفحِ دیَاس ،لٌگش خوطنی
خاسج اص غفحِ دیَاس (ً )M1اضی اص پی ص تیشّوثٌذ ٍ لٌگش
خوطی خاسج اص غفحِ دیَاس (ً )M2اضی اص خوص خناسج اص
غفحِ تیشّای ّوثٌذ تشای خشٍج اص هحنَسیّنای هختلنف
آٍسدُ ضذُاست .تا تَجِ تِ ایي جذٍل ٍ ضىل (-4النف) ونِ

 %33 ٍ %16/7تَدُ است.
هٌحٌیّای پاسخ لٌگنش خوطنی خناسج اص غنفحِ ()M2
دیَاسوِ ًاضی اص خوص خاسج اص غفحِ تیشّای ّوثٌذ است
دس ضىل ( -4د) ٍ همذاس آًْا دس جذٍل فَق ًطاى هنیدّنذ
وِ ّوَاسُ تا افنضایص خنشٍج اص هحنَسی همذاسحنذاورش ایني
لٌگش افضایص هییاتذ .حذاورش ایي لٌگش ّونَاسُ دس تیطنتشیي

تغییشات حذاورش تشش پایِ تحول ضذُ تَسظ دینَاس ًسنثت

خشٍج اص هحَسی یعٌی %50اتفاق هیافتذ .تیطتشیي افنضایص

تِ خشٍج اص هحَسی سا ًطاى هیدّذ ،چٌیي ًتیعِ هنیضنَد

لٌگش دس صلضلِ تن تا  2/74تشاتش ًسثت تِ حالت تنذٍى خنشٍج

وِ عوَهاا تا ایعاد خشٍج اص هحَسی تینش ًسنثت تنِ دینَاس اص

اص هحَسی ٍ ووتنشیي افنضایص دس صلضلنِ سٍدتناس ٍ خنشٍج اص

ظشفیت تشش پایِ دیَاس واستِ خَاّذ ضذ .چٌاً ِ هالحظنِ

هحَسی  %16/7دٍ دسغذ تیطتش ًسثت تِ حالت تذٍى خشٍج

هیضَد دس ّش سِ صلضلِ تا افضایص خشٍج اص هحَسی ظشفینت

اص هحَسی اتفاق افتادُ است .هیاًگیي ایي افضایص اص  %21تنا

دیَاس ّو ٌاى واّص هییاتذ .ایي واّص ظشفینت دس صلضلنِ

حذٍد دٍتشاتش تِ تشتیة تشای ووتنشیي ٍ تیطنتشیي خنشٍج اص

تن ،سٍدتاس ٍ عنث

آٌّنم هطناتْی داسد ٍ ّوناىعنَس ونِ

هحَسی تَدُ است.

جذٍل آهنذُ اسنت ،هیناًگیي وناّص  %23تنشای خنشٍج اص

دس ّش یه اص ایني ًوَداسّنا ،هٌحٌنی هیناًگیي آًْنا تنش

هحنَسی  %24 ،%16/7تنشای خنشٍج اص هحنَسی %32 ٍ %33

هثٌای ًسثت اسلام آخشیي سنتَى جنذٍل ( )3تشسنین ضنذُ

تشای خشٍج اص هحَسی  %50تَدُ استّ .و ٌیي تا تَجِ تنِ
جذٍل ( ٍ )3ضىل ( -4ب) وِ تغییشات حنذاورش تنشش پاینِ
خاسج اص غفحِ سا ًسثت تِ خشٍج اص هحَسی ًطاى هیدّنذ،
هیتَاى دسیافت وِ ّوَاسُ تنا افنضایص خنشٍج اص هحنَسی اص
غفش تا  %33/3حذاورش تشش پاینِ خناسج اص غنفحِ افنضایص

است .تا استفادُ اص تشاصش خغی هٌحٌیّای هیاًگیي ،ساتغنِ
( )1استخشاج ضذُ است وِ تا تىاسگیشی آى هیتَاى تشای ّش
همذاس اص خشٍج اص هحَسی تیش ّوثٌذ ًسثت تِ دیَاس تشضنی،
ّش یه اص ظشفیتّای اغنلی (تنشش پاینًِ ،ینشٍی خناسج اص
غفحِ ٍ لٌگشّای خوطی خاسج اص غفحِ دینَاس ()M2 ٍ M1
سا تِدست آٍسد .دس ایي ساتغنِ ً Fسنثت جذینذ ّنش ینه اص

هییاتذ ،اها اص  33/3تا  %50اص همذاس آى واستِ هیضَد .تا ایي

ظشفیتّا تِ همذاس ًظیش دسٍى غفحِ  ،ونشیة وناّص ینا

ٍجَد همذاس حذاورش آى دس خشٍج اص هحنَسی  %50اص حالنت

افضایص E ،همذاس خنشٍج اص هحنَسی تینش ّوثٌنذ ًسنثت تنِ

تذٍى خشٍج اص هحَسی تیطتش است.

هحَس دیَاس (دسغذ) هیتاضذ.
( )1

ًوَداسّای لٌگشخوطی خاسج اص غفحِ دینَاس ( )M1ونِ

F= E
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جدول ( :)0حذاورش پاسخّای دیَاس دس تحلیل دیٌاهیىی تشای خشٍج اص هحَسی هختلف تیشّوثٌذ.
همذاس خشٍج اص هحَسی

صلضلِ عث

صلضلِ تن
همذاس

ًسثت

همذاس

صلضلِ سٍدتاس
ًسثت

همذاس

تشش پایِ دسٍى غفحِ

هیاًگیي سِ صلضلِ

ًسثت

همذاس

ًسثت

دیَاس)(kN

غفشدسغذ

1950

1

1012/7

1

1950

1

1640/6

1

16/7دسغذ

1571/8

0/81

949/8

0/94

1274

0/65

1265/2

0/77

33/3دسغذ

1593/8

0/82

859/3

1/85

1189/5

0/61

1214/2

0/74

 50دسغذ

1458/6

0/75

842/6

0/83

1046/3

0/54

1115/8

0/68

ًیشٍی خاسج اص غفحِ

دیَاس()kN

غفشدسغذ

141/4

1

132/5

1

112/7

1

128/9

1

16/7دسغذ

169/3

1/20

213/6

1/61

210/0

1/86

197/6

1/53

33/3دسغذ

253/9

1/80

335/4

2/53

255/5

2/27

281/6

2/18

 50دسغذ

326/1

2/31

192/1

1/45

215/8

1/92

244/7

1/90

لٌگش

خوطی M1دیَاس()kN-m

غفشدسغذ

57/4

1

51/7

1

46/8

1

52/0

1

16/7دسغذ

73/9

1/29

80/2

1/57

83/5

1/78

79/2

1/52

33/3دسغذ

107/6

1/88

86/8

1/68

116/6

2/49

103/6

1/99

 50دسغذ

111/2

1/94

81/1

1/57

98/8

2/11

97/0

1/87

لٌگش

خوطی M2دیَاس()kN-m

غفشدسغذ

45/5

1

58/2

1

52/6

1

51/8

1

16/7دسغذ

72/4

1/59

61/7

1/06

53/6

1/02

62/6

1/21

33/3دسغذ

108/8

2/39

100/0

1/72

82/4

1/57

97/1

1/88

 50دسغذ

124/5

2/74

96/3

1/66

94/4

1/80

105/0

2/03

الفً -وَداس ًسثت تغییشات حذاورش تشش پایِ

ج -هٌحٌی ًسثت تغییشات لٌگشخوطیخاسج اص غفحِ ()M1
ًاضی اص پی ص تیشّوثٌذ

ب -هٌحٌی ًسثت تغییشاتحذاورشًیشٍیخاسج اص غفحِ

د -هٌحٌی ًسثت تغییشات حذاورشلٌگشخوطیخاسج اصغفحِ ()M2
ًاضی اص خوص خاسج اص غفحِ تیشّوثٌذ

شکل ( :)4حذاورش پاسخ دیَاس تشضی تحت اثش خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ دس تحلیل دیٌاهیىی.
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اثش خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ تش سفتاس ٍ ظشفیت دیَاس تشضی تتي هسلح دس ساختواىّای تا سیستن لشصُتش دٍگاًِ

جدول ( :)4وشیةواّص یا افضایص تشای هحاسثِ  Fدس تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی.

هتنَسظ حنذٍد  %25ظنشفیت تشضنی دسٍى غفحننِ دیننَاس

F



R2

تَدُ است .تٌاتشایي صم است هماٍهت دیَاس دس جْنت عونَد

تشش پایِ دسٍى غفحِ

-0/01

0/8

تش غفحِ آى وٌتشل ضَد.

ًیشٍی خاسج اص غفحِ

0/024

0/7

لٌگش خوطی M1

0/0216

0/8

لٌگش خوطی M2

0/0219

0/9

 -2-5خوش خارج از صفحِ دیَار در اثر پیچش اًتْای
تیرّوبٌد

خشٍج اص هحَسی تیننشّوثٌذ ًسنثت تنِ دیننَاس هَجنة
هنیضَد تنا ًیننشٍی تشضنی دس اًتْنای تیننش ایعناد لٌگننش

صم تِ روش است وِ همذاس خشٍج اص هحَسی  %50تسنیاس

پی طی اوافی ًوایذ وِ ایني لٌگنش تاعنج خونص خناسج اص

صیناد تلمنی هیضَد ٍ تشای اخنز تػوین تاینننذ دس تشوینة

غفحِ دیَاس ( )M1هیضَد .الگَی تغییشات حذاورش ایي لٌگش

تا ًتایج تحلیل استاتیىنی غیشخغی ونِ رینالا تنِ آى اضناسُ

ّننن دس تحلیننل اسننتاتیىی ٍ ّننن دیٌنناهیىی غیشخغننی ت نا

هیضَد ،الذام ًوَد.

حذٍدی هطاتِ است .جذٍل ( )4تغییشات همذاس ایي لٌگش تنش

 -5بررسی کلی پاسخّا
تشسسی پاسخّای تِدسنت آهنذُ اص تحلینل اسنتاتیىی ٍ
دیٌاهیىی غیشخغی تشای هٌظَس وشدى اثش خشٍج اص هحنَسی
تیشّوثٌذ ًسثت تِ هحَس دیَاس تشضی ونِ دس تشخنی هنَاسد
اجشایی یا دس وشٍستّنای هعوناسی تنشای تْسناصی لنشصُای
اجتٌاب ًاپزیش هیضَدً ،طاى دادُ اسنت ونِ حنذالل چْناس
عاهل هْن وِ تذاىّا اضاسُ سفت تحت تأثیش ٍالع هنیضنًَذ.
تشسسی ولی ًتایج تِدست آهذُ ًطاى هیدّذ وِ دس تحلینل
استاتیىی غیشخغی ٍ دیٌاهیىی غیشخغنی وناّص ظشفینت
تشضی دیَاس دس خشٍج اص هحنَسّنای تشسسنی ضنذُ اخنتالف
فاحطی ًذاسًذ ٍ تشای جثشاى ایي واّص ظشفیت دینَاس تاینذ
یا دس فشآیٌذ هذلساصی ٍوعیت خشٍج اص هحَسی تیش ّوثٌنذ
دس ًظش گشفتِ ضَد یا دس فشآیٌذ عشاحی ظشفیت تشضی دیَاس
افضایص دادُ ضَد.
ً -1-5یرٍی خارج از صفحِ دیَار

حسة دسغذی اص هماٍهت خوطنی داخنل غنفحِ دینَاس دس
حالت تنذٍى خنشٍج اص هحنَسی سا تنشای خنشٍج اص هحنَسی
هختلف اسائِ وشدُ است .دس حالت دیٌاهیىی ایي همذاس تنشای
سِ صلضلِ هتَسظگیشی ضذُاسنت .اص جنذٍل فنَق هنیتنَاى
همذاس لٌگش صم تشای وٌتشل هماٍهت خوطی خاسج اص غفحِ
دیَاس سا تِدست آٍسد.
 -3-5خوش خارج از صففحِ دیفَار در اثفر ًیفرٍی
هحَری تیرّوبٌد

اص دیگش آثاس خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ ایي است ونِ دس
آى یه ًیشٍی هحَسی ایعاد هیضَد ٍ ایي ًینشٍ ینه لٌگنش
خوطی خاسج اص غنفحِ ( )M2تنِ دینَاس تحوینل هنیوٌنذ.
الگَی تغییشات حذاورشایي لٌگنش چنِ دس تحلینل اسنتاتیىی
غیشخغی ٍ چِ دس تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی وناهالا هطناتِ
تَدُ تِعَسی ونِ تنا افنضایص خنشٍج اص هحنَسی همنذاس آى
ّوَاسُ افضایص یافتِ ٍ دس خشٍج اص هحَسی  %50تِ حنذاورش

ّو ٌیي ًطاى دادُ ضذ وِ ًیشٍی خاسج اص غفحِ دینَاس

همذاس خَد هیسسذ .دس جذٍل ( ،)5همذاس ًسثت ایي لٌگش تِ

دس اثننش خ ننشٍج اص هحننَسی تیشّوثٌننذ افننضایص هننییاتننذ ٍ

هماٍهت خوطی دسٍى غفحِ دیَاس تنشای خنشٍج اص هحنَسی

تغییننشات اینني ًیننشٍ دس تحلیننل اسننتاتیىی غیشخغنننی ٍ

تیش ّوثٌذ آٍسدُ ضذُاست .تشای تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی

دیٌنناهیىی غیشخغننی داسای الگننَی هطنناتْی اسننت .همننذاس

ایي همذاس تشای سِ صلضلِ هتَسظگیشی ضذُ است .تا تَجِ تنِ

حذاورش ایي ًیشٍ دس تحلیل اسنتاتیىی هعنادل  %10ظشفینت

هَاسد فَق ٍجَد خنشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ ایي لٌگش سا ًیض تِ

تشضی دسٍى غنفحِ دینَاس ٍ دس تحلینل دیٌناهیىی تنِعنَس

دیَاس تحویل هیوٌذ ٍ سشاًعام ظشفیت آى سا واّص هیدّذ.

پژٍّطٌاهِ صلضلِضٌاسی ٍ هٌْذسی صلضلِ ،سال پاًضدّن ،ضواسُ دٍم ،تاتستاى  91ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 00

 آغف تْاسیتٌذسی،عثاسعلی تسٌیوی

3.

4.

Dugas, D.G. (2002). Seismic response of
diagonally reinforced coupling beams with
headed bars, MSc thesis submitted to the
Faculty of Graduate Studies and Research,
Department of Civil Engineering and Applied
Mechanics McGill University Montreal,
Canada.
Tassios, T.P., Moretti, M., and Bezas, A.
(1996). On the behavior and ductility of R.C.
coupling beams of shear walls, ACI Struct. J.,
93(6), 711-720.

5.

Galano, L. and Vignoli, A. (2000). Seismic
behavior of short coupling beams with different
reinforcement layouts, ACI Struct. J., 97(6),
876-885.

6.

Aktan, A.E. and Bertero, V.V. (1984). Seismic
response of r/c frame-wall structures, J. Struct.
Eng., ASCE, 110(8), 1803-1821.

7.

Aristizabal-Ochoa, J.D. (1987). Seismic
behavior of slender coupled wall systems, J.
Struct. Eng., ASCE, 113(1), 2221-2234.

8.

Glu¨ck, J. (1973). Elasto-plastic analysis of
coupled shear walls, J. Struct. Div., ASCE,
99(ST8), 1743-1760.

9.

Nayar, K. and Coull, A.E. (1976). Lastoplastic
analysis of coupled shear walls, J. Struct. Div.,
ASCE, 102(ST9), 1845-1860.

ِ ًسثت لٌگش خاسج اص غفحِ تِ ظشفیت خوطنی دسٍى غنفح:)5( جدول
.)دیَاس (دسغذ
لنگر خارج از صفحه

لنگر خارج از صفحه

M7

M1

تحليل

تحليل

تحليل

تحليل

خروج از

محوری(درصد) دیناميکي استاتيکي دیناميکي استاتيکي
0/07

0/029

0/06

0/03

0

0/24

0/033

0/2

0/04

16/7

0/4

0/043

0/23

0/06

33/3

0/42

0/055

0/23

0/04

50

12. Kim, H.S., Hong, S.M. (1995). Formulation of
transition elements for the analysis of coupled
wall structures, Comput. Struct., 57(2), 333344.

 ًتیجِگیری-6
ِدسغَست ٍجَد خشٍج اص هحنَسی تیشّوثٌنذ ًسنثت تن
:دیَاس ًتایج صیش تِدست آهذُ وِ هیتَاًذ هَسد تَجِ لشاس گیشد
 تنشای جثنشاى، واّص ظشفیت تشضی دسٍى غفحِ دینَاس-1
10 آى هیتَاى دس فشآیٌذ عشاحی ظشفیت تشضی دیَاس سا
. افضایص داد%15 تا
 وِ دس ایي حالنت، وٌتشل تشش پایِ خاسج اص غفحِ دیَاس-2
تایذ هماٍهت تشضی دیَاس دس جْت عوَد تش غنفحِ آى سا
 ظشفینت تشضنی%25  تنا%10 تشای ًیشٍی تشضی هعادل
.دسٍى غفحِ دیَاس وٌتشل وشد
 وِ اص لٌگنش پی طنیM1 همذاس لٌگشخاسج اص غفحِ دیَاس-3
 لٌگنش خوطنی%20  تشای،اًتْای تیش ساتظ تَجَد هیآیذ
.دسٍى غفحِ دیَاس وٌتشل ضَد
 هَجننة، ًیننشٍی هحننَسی ایعنناد ضننذُ دس تیننش ّوثٌننذ-4
لٌگشخوطی خاسج اص غفحِ تیش ٍ دس ًْایت خوص خاسج
 همذاس لٌگشخاسج اص غفحِ دینَاس.اص غفحِ دیَاس هیضَد
 لٌگنش خوطنی دسٍى%40  دس ایي ٍوعیت تایذ تشایM2
.غفحِ دیَاس وٌتشل ضَد

13. Subedi, N.K. (1991). RC-coupled shear wall
structures I: analysis of coupling beams, J.
Struct. Eng., ASCE, 117(3), 667-680.

 هراجع-7

14. Subedi, N.K. (1991). RC-coupled shear wall
structures II: ultimate strength calculations, J.
Struct. Eng., ASCE, 117(3), 681-698.

1. Paulay, T. and Priestley, MJN. (1992). Seismic
design of reinforced concrete and masonry
buildings, New York, Wiley.

15. Kotsovos, M.D. and Pavlovic´, M.N. (1995).
Structural concrete: finite element analysis for
limit-state design, London: Thomas Telford.

2.

10. Pala, S.O¨., and Zmen, G. (1995). Effective
stiffness of coupling beams in structural walls,
Comput. Struct., 54(5), 925-931.
11. Harries, K.A., Mitchell, D., Redwood, R.G.,
and Cook, W.D. (1998). Nonlinear seismic
response prediction of walls coupled with steel
and concrete beams, Can. J. Civil Eng., 25(5),
803-818.

16. Larry, R. Jimenez (1989). Strengthening of
reinforced concrete frame using an eccentric
wall, Dissertation for MSc degree, Graduate
School, University of Texas at Austin.

Kwan, A.K.H. and Zhao, Z.Z. (1999).
Reinforced concrete coupling beams: their
differences from ordinary beams, Proceedings
of 7th International Conference on Enhancement and Promotion of Computational Methods
in Engineering and Science EPMESC VII,
Macao, 1, 581-588.

91  تاتستاى، ضواسُ دٍم، سال پاًضدّن،ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژٍّطٌاهِ صلضلِضٌاسی ٍ هٌْذسی صلضل

04

اثش خشٍج اص هحَسی تیشّوثٌذ تش سفتاس ٍ ظشفیت دیَاس تشضی تتي هسلح دس ساختواىّای تا سیستن لشصُتش دٍگاًِ

 .71هشوض تحمیمات ساختواى ٍ هسىي ( .)1384آییيًاهِ
عشاحی ساختواىّا دس تشاتش صلضلِ (استاًذاسد -84
ٍ ،)2800یشایص ً ،3طشیِ ضواسُ ؼ ،253 -چ ،5
تْشاى.
18. ABAQUS (2000). Theory manual, 6 and 3,
Habbit Karlsson & Sorensen, Inc.

 .71دفتش تذٍیي ٍ تشٍیج همشسات هلی ساختواى (.)1382
هثحج ضطن :تاسّای ٍاسد تش ساختواى ،چ  ،3تْشاى.
20. American Concrete Association (ACI) (2002).
Building code requirements for reinforced
concrete and commentary (ACI 318-02 and
ACr 318R-02), Detroit, MI, 353p.
21. Tasnimi, A.A. (2000). Strength and deformation of mid-rise shear walls under load
reversal Engineering Structures, 22, 311-322.

 .22تْاسیتٌذسی ،آغف ( .)1388سفتاس غیشخغی تیشّای
ّوثٌذ تتي هسلح غیشّنهحَس تا دیَاسّای تشضی
وَپل ،پایاىًاهِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسی ساصُ،
داًطگاُ تشتیت هذسس.

پژٍّطٌاهِ صلضلِضٌاسی ٍ هٌْذسی صلضلِ ،سال پاًضدّن ،ضواسُ دٍم ،تاتستاى  91ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 05

