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نسل جدید سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی ،دیوارهای برشی مرکب است که شامل یک الیه ورق فوالدی نازک به همراه پوششی
از بتن آرمه در یک یا دو طرف ورق فوالدی میباشد .دیوار برشی مرکب هم در سازههای نوساز و هم برای تقویت سازههای موجود در
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 -1مقدمه
استفاده از دیوار برشی به اشکال گوناگون بتن مسلح ،فوالدی و یا ترکیبی از این دو به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی
روشی متداول در سازه ها میباشد .در طی سه دهه اخیر مطالعات و تحقیقات گستردهای روی دیوارهای برشی فوالدی صورت گرفته است
که منجر به استفاده روز افزون این سیستم ابتکاری هم در سازههای نوساز و هم برای مقاوم سازی سازههای موجود شده است .این سیستم
دارای پانلهای مجزا است که هر قسمت داخل دو تیر و ستون جانبی در برگرفته شده است.
یکی از مشکالت این نوع سیستم ها ،کمانش خارج از صفحهی ورق فوالدی است که باعث ایجاد میدان کشش قطری در صفحه
فوالدی می گردد .برای باال بردن ظرفیت برشی سیستم باید کمانش ورق را به نحوی کنترل نمود .جلوگیری از کمانش ورق به دو شیوهی کلی
امکان پذیر است:
 -1استفاده از شبکههای فلزی به عنوان سخت کننده که
 -2استفاده از پوشش بتنی که با برشگیر

به ورق فلزی متصل میشود).(SSW: Steel Shear Wall

به ورق فلزی متصل میشود).(CSSW: Composite Steel Shear Wall

دیوار برشی مرکب ) ،(CSSWشامل یک صفحه فوالدی است که معموال در طرفین آن از پوشش بتنی استفاده میشود .این پوشش
می تواند فقط در یک طرف صفحه فوالدی نیز قرار گیرد و اتصال بین پوشش بتنی و صفحهی فوالدی از طریق برشگیرهایی مانند گل میخ و
ناودانی و غیره برقرار میگردد.
استفاده از هر دو سیستم باعث افزایش سختی و شکل پذیری و کاهش وزن ساختمان میشود .همچنین این سیستم ها در مقابل
بارهای لرزهای نیز رفتار بسیار مناسبی از خود نشان میدهند .در هر دو سیستم دیوار برشی فوالدی و مرکب پدیده پس کمانش وجود خواهد
داشت ،با این تفاوت که در حالت دیوار برشی فوالدی ،کمانش به صورت کلی است و از مقاومت ناحیهی محدودی از سطح ورق فوالدی
استفاده می گردد ،در حالی که در دیوار برشی مرکب کمانش از حالت کلی به موضعی تبدیل شده و بدین ترتیب از تمام مقاومت صفحه
فوالدی استفاده میگردد.

 -2مطالعات پیشین
آستانه ی اصل و ژائو] [1آزمایشاتی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا روی دیوار برشی مرکب انجام دادند که در آن رفتار نوع جدیدی از
دیوار تحت بارهای رفت و برگشتی بررسی شد و با رفتار دیوار برشی مرکب سنتی مقایسه گردید .تنها تفاوت دیوار برشی نوع جدید با نمونه
سنتی در وجود یک شکاف بین دیوار بتنی و قاب پیرامونی در نمونه جدید بود .هر دو سیستم رفتار شکلپذیر و مقاومت باالیی را در طول
آزمایش از خود نشان دادند .از نتایج این آزمایشات مشاهده شد که اگرچه استفاده از شکاف ،به دلیل عدم مشارکت بتن در بارهای کم سبب
کاهش مقاومت و سختی کلی میشود ،ولی این کاهش قابل قبول بوده و در مقایسه با افزایش شکل پذیری و کاهش خسارت به بتن ناشی از
وجود این شکاف کم اهمیتتر است.
رهایی و حاتمی ] [2تحقیقاتی بر روی رفتار دیوار برشی مرکب دارای شکاف تحت بار چرخه ای انجام دادند .با مطالعات عددی و
آزمایشگاهی به این نتیجه رسیده شد که افزایش فاصله بین برشگیرها تا حد معینی باعث افزایش قدرت جذب انرژی و کاهش تغییر مکان
خارج از صفحه میشود ولی فواصل بیشتر از این حد تاثیر چندانی ندارد .همچنین صلبیت تیر میانی و اتصال تیر به ستون تاثیر قابل
مالحظهای بر رفتار دیوار برشی مرکب نمیگذارد.
محققان دانشگاه آلبرتا آزمایشهایی را با بارگذاری یکنواخت و چرخهای بر روی دیوارهای برشی بدون سختکننده انجام دادند.
نتایج این آزمایشات شکلپذیری زیاد و اضافه مقاومت باالی این سیستم را نشان داد].[6-3
ناکاشیما و همکاران[ ]7آزمایشاتی در ارتباط با رفتار چرخهای دیوار برشی ساختهشده از فوالد با حد تسلیم پایین انجام دادند.
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در یک تحقیق آزمایشگاهی،درایور و همکاران[ ] 8به بررسی کمانش صفحه فوالدی پرداخت .دو نمونه بدون استفاده از مالت و دو
نمونه با استفاده از مالت سیمانی و یک نمونه با ماده اپوکسی محکم شده بودند .به این دلیل که مالت ظرفیت کمانشی ورق را باال میبرد و
ماده اپوکسی موجب تاخیر در کمانش میگردید.
دماتایس و همکاران [ ]9پنلهای برشی که رفتاری معادل با المانهای مهاربندی را داشتند به صورت ابتکاری به کار پیشنهاد
دادند .نتایج بصورتی بود که پنلهای با فوالد دارای تنش تسلیم پایین تر ،رفتار مناسب تری در کاهش تغییر مکان طبقه و سطح خسارت
اولیه سازه دارند.
برونا و باگواگر و برمان و برونا[10و ]11مطالعه ی غیر خطی بر روی اثر استفاده از پانل های دارای مقطع الغر و فوالد با حد تسلیم
پایین انجام دادند .نتیجه حاصله نشان داد که استفاده از مقطع الغر دریفت طبقه را کم میکند و فوالد با حد تسلیم پایین تر رفتار مناسب
تری نسبت به فوالدهای مورد استفاده در سازهها دارند.
رو و همکاران [ ]12مطالعه ی آزمایشگاهی بر روی شاه تیر های فوالدی و بتنی کامپوزیتی با دال پیش ساخته با  28متر طول
صورت دادند و اثر ترک خوردگی هم در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که ترکها در تیر کامپوزیتی دارای دال پیش ساخته در ناحیه اتصاالت
بزرگ رخ می دهد .همچنین فاصلهی بین آرماتورهای عرضی تاثیر زیادی بر روی ترکها دارد .بنابراین ضروری است که در محاسبات عرض
ترک ،اثر اتصال و فواصل آرماتورهای برشی دیده شود.
علی نیا و علی نیا و همکاران[13و ]14مطالعاتی را بر روی اعضای محیطی پیرامون دیوار های برشی فوالدی دارای ورق نازک انجام
دادند .نتایج نشان داد که بر خالف نتایج رو [ ، ] 12سختی خمشی اعضای محیطی اثر زیادی بر کمانش برشی یا رفتار پس کمانشی دیوار
برشی ندارد.
در مطالعه ونوو و همکاران [ ]15چهار دیوار سازهای مرکب که دارای مهاربند داخلی بودند مورد آزمایش قرار گرفت که هر چهار
دیوار دارای اندازههای مساوی بودند .تفاوت بین نمونهها در آرماتورهای عرضی ستون مدفون در بتن و شکل بادبند ضربدری درون نمونهها
بود .اثر طول دهانهی برشی ،ضخامت ورق فوالدی و اثر بار محوری بر رفتار دیوارهای سازهای دارای مهاربند داخلی بررسی گردید .نتایج نشان
داد که استفاده از مهار بندهای ضربدری باعث افزایش جذب انرژی ،ظرفیت برشی و افزایش سختی دیوارهای برشی مرکب شد .همچنین با
استفاده از مهاربند ضربدری و پلیت های مسطح دیوار برشی مرکب تحت بارهای چرخهای نیروی برشی بیشتری را تحمل خواهد کرد.
کای و همکاران [ ]16برای بررسی نسبت فاصلهی برش گیرها بر ضخامت ورق فوالدی)  (S/tpبر روی کمانش موضعی و سطح
عملکرد مختلط فوالد و بتن در دیوارهای برشی مرکب؛ تحقیقاتی با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام
دادند .دادههای آزمایشگاهی به وسیلهی مطالعات کانچی و همکاران[ ]17گزارش شده بود .مقدار الغری صفحهی فوالدی برای اینکه کمانش
موضعی قبل از تسلیم رخ ندهد به رابطهی زیر محدود شد:
()1

=Sفاصلهی برشگیرها= 𝑝𝑡

𝑠
𝐸
√= 1
𝑝𝑡
𝑦𝐹
ضخامت صفحهی فوالدی

همچنین اثر الغری صفحهی فوالدی و درصد آرماتور بر عملکرد مختلط فوالد و بتن توسط آنها بررسی گردید .درصد سطح عملکرد
مختلط فوالد و بتن با توجه به نسبت کرنش طولی در صفحهی فوالدی و کرنش در بتن بدست آورده شد ،که هرچه درصد آرماتور و الغری
کمتر باشد عملکرد مختلط فوالد و بتن باال میرود.

 -3مدلسازی نمونه ها
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مطالعهی تحلیلی با استفاده از نرم افزار آباکوس  6.13.4انجام شده و ابعاد مناسب مش برای اعضای فوالدی و بتنی بدست آورده
شده است .مشبندی دیواره ی فوالدی و بتنی به شکلی است که یک اتصال معمول بین آنها شکل میگیرد .همچنین المانها دارای رفتار
االستو پالستیک هستند ،تا بتوان کمانش خارج صفحه ورق فوالدی در آن مدل شود .برشگیرهای مورد استفاده در دو انتها با گرههای متناظر
فوالد و بتن متصل شده اند .همچنین اتصال بین تیر با ستونها و ستون ها به تراز تحتانی صلب در نظر گرفته شده است .در مدلسازی اتصال
پوشش بتنی با صفحهی ف والدی از المان تماس استفاده شده و میلگردها درون بتن مدفون شدهاند.
در مدلسازی از المان هشت گرهای ” 3-D “Solidبرای تیر و ستون و پوشش بتنی ،از المان چهار گرهای ” 3-D “Shellبرای ورق
فوالدی ،و از المان دو گرهای ” 3-D ”Beamبرای میلگردها و برشگیرها استفاده شده است .استفاده از المان ” 3-D ”Solidامکان مدلسازی
دقیق تماس آن با قاب اطراف و مشاهده تغییر شکل واقعی آن بعد از تحلیل را میسر میسازد.
به منظور تحلیل مدل ها فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتاند از:


نمونه ها در تراز تحتانی خود در تمامی جهات مقید شدهاند.



از اصطکاک بین فوالد و بتن صرف نظر شده است[.]2



رفتار فوالد مصرفی اعم از ورق ،المانهای مرزی و میلگردهای درون بتن دوخطی همراه با سخت شوندگی ایزوتروپیک
فرض شده است.



در نمونههای عددی از ناودانی  80استفاده شده است.



نمونهها همانند شکل  ،4دارای برشگیر در ردیف های  7و  6و  5و  4و  3و  2تایی میباشند.

 -4مشخصات مصالح مورد استفاده:
در این تحقیق برای مدلسازی فوالد از مدل دوخطی همراه با سخت شوندگی ایزوتروپیک استفاده شده است .برای صفحهی فوالدی
از فوالد ) ASTM A36(FY=248Mpaو برای تیرها و ستونها از فوالد ) ASTM A572(FY=375Mpaاستفاده گردید] .[1همچنین برای
برشگیرها فوالد ) ST37(FY=240Mpaو برای میلگردها از فوالد  FY=300Mpaفرض گردید.
در مدلسازی بتن از مدل پالستیسیته خسارت استفاده شده است .در این مدل هر دو مد گسیختگی فشاری و کششی بتن در نظر
گرفته شده است و مقاومت بتن  28مگاپاسکال میباشد.
پاسخ تک محوری کششی و فشاری بتن به وسیله پالستیسیته خسارت مطابق شکل های ( )1و ( )2تعیین میشود .تحت کشش
تک محوری پاسخ تنش-کرنش تا رسیدن به تنش گسیختگی 𝑜𝑡𝜎 از یک رابطه االستیک خطی پیروی میکند .تنش گسیختگی با شروع
تشکیل ترکهای ریز در بتن متناظر است .باالتر از تنش گسیختگی تشکیل ترکهای ریز به وسیله یک رفتار تنش-کرنش نرم شونده بیان
میشود .تحت فشار تک محوری رفتار بتن تا زمانی که به تنش تسلیم اولیه 𝑜𝑐𝜎 برسد خطی است .در ناحیه خمیری رفتار بتن قبل از تنش
نهایی 𝑢𝑐𝜎 شامل سخت شوندگی تنش و پس از آن نرم شوندگی کرنش است.
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شکل  :1پاسخ تک محوری بتن در کشش در مدل پالستیسیته خسارت.

شکل  :2پاسخ تک محوری بتن در فشار در مدل پالستیسیته خسارت .

این تعریف از رفتار بتن اگر چه ساده است ،اما بیشتر خصوصیات اصلی رفتار بتن را پوشش میدهد .همانطور که در شکل ( )2نشان
داده شده است ،هنگامی که نمونه بتنی در هر نقطهای از شاخه نرم شوندگی کرنش در منحنی تنش-کرنش باربرداری شود ،سختی االستیک
ماده کاهش یافته و قابلیت پاسخ ماده به باربرداری ضعیف میشود .کاهش در سختی االستیک به وسیله دو متغیر خسارت 𝑡𝑑 و 𝑐𝑑 تعیین
میشود .این متغیرها می توانند بین مقادیر صفر تا یک که به ترتیب به منزله عدم خسارت و از دست رفتن کامل مقاومت است ،تغییر کنند.
جدول :1مشخصات مصالح
مورد استفاده
تیر و ستون
ورق فوالدی
میلگرد
ناودانی
بتن
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مقاومت

نهایی)(Mpa

450
400
500
370
28

مقاومت جاری

شدن)(Mpa

345
248
300
240
2/8

مدول

ارتجاعی)(Mpa

200000
200000
200000
200000
26457
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 -5نحوه آرایش برشگیرها
اثر فاصله ی بین برشگیرها بر تغییر شکل جانبی ،ظرفیت برشی دیوار ،تغییر شکل خارج صفحه ورق فوالدی و جذب انرژی دیوار با
استفاده از دوازده مدل که دارای برشگیر در فواصل و نحوه ی قرارگیری مختلف هستند مورد مطالعه قرار گرفته است (شکل3و .)4بین بتن و
فوالد هیچ اتصالی بجز برشگیرها وجود ندارد .شکلهای  6تا  9تغییر شکل جانبی ،تغییر شکل خارج از صفحه و جذب انرژی دیوار برشی
مرکب را نشان میدهند .نتایج نشان میدهند که فاصله ی بین برشگیرها تاثیر اندکی بر روی تغییر شکل داخل صفحه دیوار برشی مرکب
دارد ،اما بر روی تغییر شکل خارج از صفحه اثر بسیار زیادی دارد.

شکل :3آرایش مختلف برشگیرها در نمونه های (RCSW) Row Composite Shear Wall
جدول  :2مشخصات نمونه های RCSW
)Distance between Shear Connectors(mm
250
300
400
500
750
1000

60

Number of Shear Connectors
7×7
6×6
5×5
4×4
3×3
2×2

Specimen
7RCSW
6RCSW
5RCSW
4RCSW
3RCSW
2RCSW

Scheme
1
2
3
4
5
6
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شکل  :4آرایش مختلف برشگیرها در نمونه هایRCSW-SC
جدول  :3مشخصات نمونه های RCSW-SC
)Distance between Shear Connectors(mm
250
030
400
500
750
1000

Number of Shear Connectors
7×7
6×6
5×5
4×4
3×3
2×2

Specimen
7RCSW-SC
6RCSW-SC
5RCSW-SC
4RCSW-SC
3RCSW-SC
2RCSW-SC

Scheme
1
2
3
4
5
6

به منظور صحت سنجی مدلسازیها ،یک نمونه آزمایشگاهی از روی آزمایش آستانه اصل و ژائو ] [1در حالت بدون درز انتخاب،
و با مدل حاصله از نرم افزار آباکوس مقایسه شده است .نتایج حاصل به صورت منحنی نیرو-تغییر مکان در شکل  6برای هر دو حالت تحلیلی
و آزمایشگاهی نشا ن داده شده است .انطباق این دو منحنی گواه توانایی مدل انتخاب شده و روش اجزا محدود در برآورد مناسب رفتار نمونه
میباشد .در شکل  7اشکال تغییر شکل یافته اعضای بتنی و فوالدی نمونه همراه با تنشهای ایجاد شده در آنها دیده میشود .همانطور که
در شکل دیده میشود تنشها در لبههای ورقهای فوالدی و همچنین در تیرهای طبقات و در مجاورت اتصاالت خمشی باال بوده که در
نمونه های آزمایشگاهی نیز گسیختگی و شکست در این نواحی رخ داده است .تنشهای باال در پوشش بتنی مربوط به گوشهها میباشد که در
نمونه آزمایشگاهی نیز ترک خوردگی بتن از گوشه ها آغاز و در نهایت منجر به از هم پاشیدن کامل پوشش بتنی گردید .بنابراین کانتورهای
تنش مدل ،انطباق مناسبی با مشاهدات آزمایشگاهی دارد .خامت صفحه فوالدی  4/9میلیمتر و مقاومت  28روزه بتن  28مگاپاسکال است.
همچنین ضخامت پوشش بتنی مطابق نمونه آزمایشگاهی  76میلیمتر در نظر گرفته شده و درصد آرماتور  %0/92میباشد.
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شکل  :5نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی مرکب بدون درز آستانه اصل و ژائو].[1
3500000

3000000

2000000
1500000
1000000

)Base Shear (N

2500000

500000
0
250

200

150

50

100

0

)Top Displacement (mm

آزمایشگاهی

تحلیلی

شکل  :6مقایسه منحنی نیرو-تغییر مکان نمونه آزمایشگاهی و مدل تحلیلی.

شکل  : 7مدلسازی نرم افزاری (شکل سمت راست کانتور تنش اعضای فوالدی ،شکل سمت چپ کانتور تنش اعضای بتنی میباشد).
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 -6نتایج تحلیل نمونه ها
پارامترهای حاصله از تحلیل نمونه ها شامل تغییر شکل جانبی ،ظرفیت برشی دیوار ،تغییر شکل خارج صفحهی ورق فوالدی و
جذب انرژی نمونه ها میباشد .در اشکال  9تا  12اثر فاصله ی بین برشگیرها بر رفتار دیوار برشی مرکب نشان داده شده است .همانگونه که
در شکل  9دیده میشود با کاهش فاصلهی بین برشگیرها ظرفیت برشی دیوار باال میرود .در شکل  10دیده میشود که با افزایش فاصلهی
بین برشگیرها رفتار دیوار نرم تر شده و تغییر شکل جانبی بیشتری را تحمل میکند .با این حال نمونهی دارای برشگیر در ردیف های دوتایی
به علت تسلیم زود هنگام برشگیرها و عدم عملکرد مختلط فوالد و بتن در سطح پانل ،نمونه نتوانسته تغییر شکل جانبی زیادی را تحمل کند.
همچنین در شکل  11میتوان دید که تغییر فاصله ی بین برشگیرها تاثیر زیادی بر روی تغییر شکل خارج صفحهی ورق فوالدی دارد .این
نتایج نشان میدهد که با افزایش فاصله ی بین برشگیرها تغییر شکل خارج صفحه ورق فوالدی کاهش یافته و سطح تغییر شکل یافته صاف
تر شده است .شکل  12نشان میدهد که با افزایش فاصلهی بین برشگیرها جذب انرژی دیوار در ناحیهی پالستیک افزایش یافته است.
3500000

3000000

2500000

1500000

)Base Shear (N

2000000

1000000

500000

0
350

300

250

200

100

150

50

0

)Top Displacement (mm
2Rows

3Rows

4Rows

5Rows

6Rows

7Rows

شکل  :8منحنی بار-تغییر مکان نمونه های مختلف.

برش پایه )(Base Shear
همان گونه که در شکل  9دیده میشود با کاهش فاصلهی بین برشگیرها دیوار سخت تر شده ،عملکرد مختلط فوالد و بتن باال رفته،
و دیوار نیروی برشی بیشتری را تحمل میکند .در شکل دیده میشود که نمونه های  RCSWنیروی برشی بیشتری نسبت به نمونه های
 RCSW-SCتحمل کردهاند.
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Max Base Shear RCSW-SC

Max Base Shear RCSW

)BASE SHEAR (KN

2430
2170

3060
3020

3130
3130

3190
3190

3190
3190

3190
3000

3ROWS

4ROWS

5ROWS

6ROWS

7ROWS

2ROWS

SHEAR CONNECTORS

شکل  :9مقایسه برش پایه در نمونه های مختلف.

تغییر شکل جانبی )(Top Displacement
در شکل  10دیده میشود که با افزایش فاصلهی بین برشگیرها دیوار نرمتر شده و تغییر شکل بیشتری را تحمل میکند .همچنین
در این شکل دیده میشود که در نمونه های  RCSWتغییر شکل جانبی بیشتری نسبت به نمونه های  RCSW-SCایجاد شده است .در
نمونه های دارای دو ردیف برشگیر در هر جهت ،با توجه به عمل نکردن مختلط فوالد و بتن به علت فاصلهی زیاد بین برشگیرها و تسلیم
برشگیرها ،رفتار نمونهها تردتر شده و تغییر شکل کمتری را از خود نشان دادهاند.
Top Disp RCSW-SC

Top Disp RCSW

324

304

315

315

294

292

286

285

280
178

)TOP DISPLACEMENT (MM

72
44
2ROWS

3ROWS

4ROWS

5ROWS

6ROWS

7ROWS

SHEAR CONNECTORS

شکل  :10مقایسه تغییر شکل جانبی در نمونه های مختلف.

تغییر شکل خارج صفحه )(Out Of Plane Displacement
با توجه به شکل  ،11با کاهش فاصله ی بین برشگیرها تغییر شکل خارج صفحه بیشتر شده و در نتیجه تغییر شکل بیشتری در
دیوار ایجاد میشود.
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Out Of Plane RCSW-SC

Out Of Plane RCSW

114
115

130
130

138
106

85
85

67
64

45
34

)OUT OF PLANE DISPLACEMENT (MM

2ROWS

3ROWS

4ROWS

5ROWS

6ROWS

7ROWS

SHEAR CONNECTORS

شکل  : 11مقایسه تغییر شکل خارج صفحه در نمونه های مختلف.

جذب انرژی )(Energy Absorption
با توجه به شکل  ،12با افزایش فاصلهی بین برشگیرها جذب انرژی سیستم در ناحیهی پالستیک بیشتر شده است.
Energy Absorbtion RCSW-SC

Energy Absorbtion RCSW

778

839

834

834

797

792

774

775

759
444

126
58

)ENERGY ABSORBTION (KJ

2ROWS

3ROWS

4ROWS

5ROWS

6ROWS

7ROWS

SHEAR CONNECTORS

شکل  :12مقایسه جذب انرژی در نمونه های مختلف.

 -7نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی فاصله برشگیرها بر رفتار دیوار برشی مرکب پرداخته شده است .در همین راستا تعداد  12نمونه دیوار
برشی مرکب در حالت بدون درز با آرایش های مختلف برشگیرها (ناودانی) تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی قرار گرفتند که نتایج زیر برای
این نمونهها حاصل شده است:
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با کاهش فاصله ی بین برشگیرها عملکرد مختلط فوالد و بتن افزایش یافته ،سختی دیوار برشی افزایش پیدا کرده و دیوار
نیروی برشی بیشتری را تحمل میکند .همچنین با افزایش فاصلهی بین برشگیرها ،تغییر شکلهای جانبی دیوار تا هشتاد
درصد بیشتر شده و دیوار رفتار شکل پذیرتری را از خود نشان میدهد.



بر اساس نموداری که حداکثر تغییر مکان خارج از صفحه ورق فوالدی را نشان میدهد ،تغییر فواصل بین برشگیرها تاثیر
زیادی بر روی میزان تغییر مکانهای خارج صفحه دارد(تا سه برابر) .افزایش فاصلهی بین برشگیرها عریضتر شدن ترک
خوردگی بتن ،و پیرو آن خرابی بتن را در پی دارد .همچنین طول آزاد کمانش ورق فوالدی بیشتر شده که این موضوع
تمایل ورق فلزی را برای کمانه کردن در مد اول کمانشی خود بیشتر میکند .در مد اول ،تغییر شکل تنها در یک سمت
میباشد که با کم کردن فاصلهی بین برشگیرها این تمایل به سمت مد دوم بیشتر میشود .در این مد تغییر شکل در هر
دو سمت وجود دارد .بنابراین با افزایش فاصله ی بین برشگیرها کاهش تمایل به پس کمانش در مدهای باالتر ایجاد
میشود.



نمونه دارای دو ردیف برشگیر رفتار ضعیف تری نسبت به دیگر مدل ها از خود نشان داده که میتوان آن را ناشی از تسلیم
برشگیرها و عدم عملکرد مختلط فوالد و بتن در سطح پانل دانست.



بر اساس نموداری که جذب انرژی سیستم را نشان میدهد ،میتوان مشاهده کرد که با افزایش فاصلهی بین برشگیرها
جذب انرژی سیستم در قسمت پالستیک بیشتر شده است.



RCSW

علت رفتار بهتر نمونههای  RCSWدر مقایسه با نمونههای  RCSW-SCمیتواند در این باشد که در نمونههای
به علت کم بودن ممان اینرسی در مقایسه با نمونههای  RCSW-SCو همچنین با توجه به فرمول تنش برشی ،با کاهش
ممان اینرسی نیروی برشی بیشتری انتقال پیدا میکند.



سیستم دیوار برشی مرکب در مقایسه با سیستم دیوار برشی فوالدی به لحاظ اقتصادی به صرفه تر است .عالوه بر این،
این سیسنم سختی و شکل پذیری بهتری نسبت به دیوار برشی فوالدی دارد.



با توجه به شکل  ،8اختالف سختی اولیه در بین مدل ها بسیار ناچیز بوده که این مسئله با توجه به کم بودن تغییر
مکانهای نسبی بین بتن و ورق فوالدی در مراحل اولیه بارگذاری منطقی به نظر میرسد.
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