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چکیده
نمونههای دیوار برشی فوالدی سه طبقه با ورق نازک با مقیاس یک سوم ،دارای درصدهای مختلف از آلیاژ حافظه دار شکلی ،Ni-Ti
تحت بار دوره ای قرار گرفت و توسط نرم افزار تحلیلی  ،Openseesمورد تجزیه و تحلیل واقع شد .همچنین یک نمونه دیوار برشی
فوالدی با ورق نازک بدون آلیاژ ( ،)SPSW-Baseتحت بار دوره ای مشابه قرار گرفت و توسط نرم افزار  ،Openseesتحلیل شد و
نتایج حاصل از بررسی نمونههای دیوار برشی فوالدی دارای آلیاژ حافظه دار و نمونه دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ  ،با یکدیگر مقایسه
گردید .کلیه دیوارهای مذکور دارای اتصال تیر به ستون صلب هستند .آلیاژ های حافظه دار شکلی در سه حالت در طبقات دیوار برشی
فوالدی به ترتیب در همه طبقات ،فقط طبقه اول و سوم و فقط در طبقه میانی استفاده شده است .آلیاژهای حافظه دار به صورت
ورقهایی در دور تا دور ورق فوالدی دیوار برشی فوالدی با ضخامتی برابر ضخامت ورق دیوار برشی فوالدی و عرض متغیر به صورت
درصدی از عرض کل ورق دیوار برشی فوالدی استفاده شده است ،به طوری که اگر عرض کل ورق دیوار برشی فوالدی با  ،Bوعرض آلیاژ
به کار رفته با ،bنمایش داده شود ،هر یک از سه حالت ذکر شده بترتیب نمونههای  b/B=18%,27%,36%,45%را شامل می
شود.کلیه نمونه ها تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی واقع شدند .پس از تحلیل ،نمونههای دارای آلیاژ نسبت به نمونه های بدون آلیاژ،
شکلپذیری بیشتری را نشان دادند ،به طوری که با افزایش درصد آلیاژ مصرفی شکل پذیری نیز افزایش یافت .همچنین از بین نمونههای
سه حالت دارای آلیاژ ،نمونههای حالت دوم یعنی حالت دیوار برشی فوالدی که فقط در طبقه اول و سوم آن از آلیاژ استفاده شده بود،
دارای شکل پذیری بیشتری نسبت به سایر نمونه ها بوده ،به طوریکه شکلپذیری نمونه  ، SPSW-b/B=45%در این حالت41/70 ،
درصد بیشتر از نمونه  ،SPSW-Baseمیباشد.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Five specimens one third scale three-story single bay steel plate shear
wall with variant percentage of Ni-Ti shape memory alloys(SMAs) under
cycling loading were analyzed by Opensees software. Also one specimen
steel plate shear wall without SMA (SPSW-Base) wase analyzed under
same cycling loading by the same software. The result of analysis of five
specimens steel plate shear walls with shape memory alloy and one
specimen of steel plate shear wall without SMA, compared with each
other. All specimens had rigid beam-to-column connections. Shape
memory alloys used in three different type in SPSW’s stories respectively
in first type,in all stories in second type, in just one first and third story
and in third type in just middle story. Also these materials used as kind of
plates which surrounde all side of steel plate of walls, with similar
thickness to steel plate and variant widthsuch a percent of widths steel
plate of SPSWs. If th whole width of steel plate shear wall is showed by
‘B’ and the whole width of used material by ‘b’, each three types
respectively consist of five specimens with b/B=9%,18%,27%,36%,45%.
All specimens were analyzed under nonlinear static analysis. After
analysis, all specimens with shape memory alloy showed more ductility in
comparision with the one without shape memory alloy (SPSW-Base). Also
by increasing SMA ductility increased in steel plate shear walls. In
addition among three different types, second wich, used SMA just in first
and third story, showed more and better ductility. As an example the
ductility of SPSW-b/B=45% in this type is 70/41% more than SPSW-Base.
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 -1مقدمه
دیوار برشی فوالدی که با نام اختصاری  1SPSWدر آئین نامه  ]1[ AISC341معرفی میشود ،نوعی سیستم ابتکاری مقاوم در برابرر بارهرای
جانبی باد و زلزله همانند مهاربند همگرا بوده ولی عملکرد بهتری نسبت به بقیه سیستمها دارد .این سیستم شامل یک سری دیوارهای مجزا
است که هر دیوار در داخل دو تیر و ستون محاط شده و یک صفحه فوالدی به این المانهای محیطی متصل شرده اسرت .نیروهرای جرانبی
توسط دیافراگمهای کف طبقات به صورت افقی به تیرها و ستونهای این نوع دیوار منتقل میشوند .در سیستم دیوار برشی فروالدی اتصرال
بین تیرها و ستونها میتواند گیردار و ساده باشد ( شکل.)1

شکل  :1اتصال تیر به ستون ساده و صلب در دیوار برشی فوالدی []2

در سال  ،1993الغالی2و تیم محققین او [ ،]3مطالعات آزمایشگاهی در زمینه اثرات الغری دیوارها و نوع اتصاالت تیر به ستون انجام دادنرد.
آنها شش نمونه دیوار برشی سه طبقه و یک دهانه ،با مقیاس یکچهارم و ضخامتها و اتصاالت تیر به سرتون مختلرف را تحرت بارگرذاری
چرخهای افقی که به سقف آخر وارد میشد ،بررسی کردند ..طبق نتایج به دست آمده وقتی از ورق نازک استفاده گردد قبل از تسرلیم ورق،
اعضای مرزی تسلیم شده و تسلیم کامل سیستم به واسطه تشکیل مفاصل پالستیک در ستونها است .هر چه ضرخامت ورق بیشرتر شرود،
تسلیم سیستم با ناپایداری ستون شکل میگیرد و فقط افزایش کمی در مقاومت سیستم به علت افزایش ضخامت ورق وجود خواهد داشرت
یعنی اثر ضخامت در افزایش ظرفیت سیستم ناچیز است.
در سال ،2000لوبل 3و همکارن (محققین دانشگاه  UBCکانادا) ،]4[ ،یک نمونه  4طبقه و دو نمونره یرک طبقره را آزمرایش کردنرد .تمرام
نمونهها دارای عرض و ارتفاع 0/9متر و ضخامت ورق با تنش تسلیم  320مگاپاسکال و اتصاالت تیر به ستون گیردار بودند ،تنها فرق این دو
نمونه در جزئیات سخت کنندههای پایه و تیر فوقانی بود .برای نمونه دوم از اتصاالت پایه و تیر فوقانی قویتر استفاده شده بود .بارگذاری بر
مبنای  ATC24و شبه استاتیکی و چرخهای انجام گرفت .اولین نمونه یک طبقه ،تا  7برابر تغییرر مکران تسرلیم بارگرذاری شرد و بره علرت
شکست مهارهای جانبی و زیاد بودن تغییر شکل خارج از صفحه تیر باالیی نمونه ،آزمایش متوقف شرد و در نمونره دوم از تیرر سرختترری
استفاده گردید .هر دو نمونه تغییر شکل غیرارتجاعی قابل توجهی را تا شکلپذیری حدود  6و اضافه مقاومت حدود  1/5تحمل کردند .نتایج
محققان حاکی از آن است که هر دو نمونه دیوارهای برشی فوالدی داخل قاب خمشی با ایجاد مهارهای قطری اضافی میتوانند سهم مؤثری
در کاهش مقاومت خمشی قاب داشته باشند زیرا دوران در محل اتصال تیر به ستون بسیار کمتر میشود.
در سال  ،2009قلهکی و صبوری [ ،]5به کمک آزمایشهای انجام شده بر روی دو نمونه دیوار برشی فوالدی شکلپذیر سه طبقه با دو نوع
اتصال تیر به ستون ساده و کامالً صلب که در آنها برای ورق دیوارها از فوالد نرم (جاذب انرژی) استفاده گردیده و تحت برار دورهای مرورد
آزمایش قرار گرفتند و همچنین آزمایشهای معتبر انجام شده در دیگر مراکز تحقیقاتی دنیا ،تأثیر ضرریب شرکلپرذیری برر ضرریب رفترار
1
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دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک ،مورد بررسی قرار گرفت .ارزیابی در این زمینه نشان میدهد که برا فررض ثابرت برودن ضرریب اضرافه
مقاومت ،ضریب رفتار دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک بر اساس روش یوانگ ،بیشتر از قابهای خمشی فوالدی است.
در سال ،2012رهگذر [ ،]6به ارائه فرمولی برای تعیین ضریب مقاومت افزون دیوارهای برشی فوالدی برای قابها برا ابعراد و ضرخامتهرای
ورق مختلف و با فرض اندرکنش قاب و ورق پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که ،ضریب مقاومت افرزون سرازههرای برا دیروار
برشی فوالدی را میتوان به طور تحلیلی و با توجه به مشخصات هندسی و سازهای طبقه اول آن سازه تخمین زد .با توجره بره بررسریهرای
تحلیلی و آزمایشگاهی در این پژوهش ،با کاهش ضخامت ورق ،این ضریب افزایش مییابد.
در سال  ،2014بنازاده و ملکی [ ،]7به بررسی و مدلسازی عددی ورقهای فوالدی موجدار در دیوارهای برشی فوالدی با استفاده از نرمافزار
 ،ABAQUSپرداختند و با صحتسنجی خروجیهای مدلسازی عددی ،به گسترش استفاده از آن بر روی ورقهرای برا زاویره قررار گیرری
متفاوت پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که علیرغم کاهش ظرفیت باربری نهایی ورق فوالدی موجدار در مقایسه با ورقهای تخرت ،میرزان
جذب انرژی و شکلپذیری سیستم به مقدار چشمگیری افزایش یافته است .همچنرین از نترایج مردلسرازیهرای صرورت گرفتره ،پایرداری
منحنیهای هیسترزیس و توزیع یکنواختتر تنش در المانهای محیطی است.
در سال  ،2015کالیتون 1و برمن ،]8[ 2بررسیهایی را بر روی تأثیر اتصال ورقهای جان متصرل بره تیرهرا ،در طراحری و عملکررد لررزهای
دیوارهای برشی فوالدی خود بازگشتی پرداختند .در این بررسی سه نمونه اولیه سه طبقه و  9طبقه از دیوار برشری فروالدی خودبازگشرتی
که تنها اتصال تیر به ورق جان داشتند ،طراحی شدند و با نمونههای مشابه طراحی شده با اتصال کامل ورق جران ،مقایسره گشرتند .بررای
ارزیابی توانایی جذب مواد در این بررسی ،وزن فوالد مورد نیاز در هر سیستم با هم مقایسه شد ،هرمچنرین بررای مقایسره عملکررد لررزهای
دیوارهای برشی که تنها اتصال جان به تیرها را دارند و دیوار برشی با اتصال کامل ورق جان به تیرها ،از نتایج غیرخطی پاسخ آنالیز تاریخچه
زمانی استفاده گردید .از نتایج حاصل از این بررسی ،کاهش اندازه ستونهای اطراف قاب دیوار برشی فوالدی و کاهش خرابری ورق فروالدی
جان است ،که شکلپذیری بیشتری را در پی دارد.
در سال  ،2016مشهدیعلی و همکاران [ ،]9به ارزیابی تحلیلی آسیبپذیری سازههای بلند مرتبه مهار شده با دیوار برشی فوالدی ،در برابرر
تخریب پیشرونده ،پرداختند .این مطالعه به بررسی ظرفیت مقاومت تخریب پیشرونده مدل نواری سیستم دیوار برشی فوالدی در مقایسره
با مهاربند  xشکل و قاب خمشی ،پرداخته است .از مدلهای سه بعدی برای ارزیابی رفتار آسیبپرذیر مردلهرای  5طبقره قابلیرت تخریرب
پیشرونده مدلهای سازه ای با آنالیزهای مختلف غیر خطی استاتیکی و دینامیکی توسط نرمافزارهرای آنرالیزی مرسروم ،ارزیرابی گردیرده.
مقایسه نتایج آنالیزی نشان داد ،در سیستم دیوار برشی فوالدی ،ظرفیت مقاومت تخریبری پریشرونرده بیشرتر از مهاربنرد  xشرکل و قراب
خمشی است.
در سال  ،2017عربزاده و کاظمینیا [ ،]10به بررسی آزمایشگاهی و عددی بر روی دیوار برشی فوالدی کامپوزیت دارای بازشو ،پرداختنرد.
مطالعات عددی و آزمایشگاهی حاضر به تأثیر بازشو بر رفتار دیوار برشی فوالدی کامپوزیت که میتواند در قالب پنجرهها و یا
درها در سازه استفاده گردد ،پرداخته است .این نتایج با مقیاس یک سوم گزارش گردیده ،عالوه بر این تأثیر اندازه بازشو و محرل قرارگیرری
آن بر رفتار دیوار برشی فوالدی کاپوزیت ،ناچیز است .نتایج نشان داد که بازشو ،مقاومرت دیروار برشری فروالدی کامپوزیرت را کراهش داده،
همچنین بازشو در اطراف و گوشهها مقاومت بیشتری را نسبت به بازشو در مرکز کاهش میدهد.
در سال  ،2017بروجردیان و همکاران [ ،]11بر روی تأثیر ترک گوشه بر رفتار لرزهای سیستم دیوار برشی فوالدی پرداختند .در این مطالعه
تأثیر ترکهای محتمل در گوشه دیوار برشی فروالدی بره صرورت عرددی بررسری شرده اسرت .همچنرین از ترکیرب نررم افرزار  ANSYSو
 ABAQUSبرای تسریع در مدلسازی و انجام مراحل تحلیل استفاده شده است .هدف اصلی تعیین رفتار االسرتیک و غیرر االسرتیک دیروار
برشی فوالدی با در نظر گرفتن ترک در گوشه سیستم ،میباشد .نتایج نشان میدهد که ترکهای افقی در باال و پایین دیوار برشری فروالدی
تأثیر یکسانی دارند .عالوه بر این برای ترکهای عمودی این مسئله مهم است که ترکها در سمت چپ و یا راست قرار گرفتهانرد .همچنرین
ترکهای افقی تأثیر زیادی بر رفتار غیر خطی دیوار برشی فوالدی در مقایسه با ترکهای عمودی دارند.
در تمام مدلها ترک واقع شده در میدان کشش قطری ،مقاومت و جذب انرژی بیشتری را نسبت به ترک واقع شده بر قطر فشاری ،کراهش
میدهد .ترک بحرانی دارای طول بیشتر از  % 1/8طول جوش است ،این ترکها جذب انرژی سیستم را  % 0/9تا  %79کاهش میدهد.
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آلیاژ حافظهدار شکلی ،که به اختصار با عبارت  ،SMAنمایش داده میشود ،نوعی آلیاژ فلزی است و دارای خواصی چون تحمل کررنشهرای
بزرگ ،قابلیت بازگشت به شکل اولیه بدون هیچگونه تغییر شکل دائمی و جذب انرژی در فرآیند بارگذاری و باربرداری میباشد ،ویژگیهرای
مذکور کاربرد این مواد را در کنترل رفتار لرزهای مناسب میسازد[.]12
آلیاژهای حافظهدار شکلی دارای دو فاز اصلی هستندکه ساختار کریستالی متفاوتی دارد .فاز اول مارتنزیت نام دارد کره در دماهرای پرایین و
تنشهای باال پایدار است و فاز دیگر آستنیت میباشد ،با خاصیت پایداری در دماهای باال و تنشهای پایین.
پتانسیل استفاده از  ،SMAsبه ویژه  Superelastic (SE) NiTi SMAsبرای اولین بار در مهندسی عمران در دو دهه قبل توسط چانگ و
آراکی[ ]13شناخته شد .پایه طراحی اولیه برای استفاده از مواد خیلی انعطاف پذیر ( ،)SEدستیابی به یک مکانیزم خودمحور تحت عملکرد
لرزه ای بوده ،به طوری که تغییر شکل باقی مانده پس از زلزله و آسیب ساختاری مرتبط کاهش یابد .انگیزه دیگر برای استفاده ازSE SMA
ها توانایی تلف شدن انرژی آنها بود که به برگشت پذیری اختصاص می یافت .به عنوان یک نتیجه از این ویژگی های منحصر به فرد ،می
توان گفت که پاسخ های تغییرشکل عناصر  SMA SMمشابه مقاطع بالدار هستند و بر اساس چنین رفتار های مختلف مقاوم در برابر لرزه
دستگاه ها و اعضاء ،از جمله دمپرها [ ،]14-17براکت ها [18و ،]19اتصاالت تیر به ستون [ ،]20-26جداسازهای پایه [27و ،]28و اعضای
بتن [ ]29پیشنهاد شدند.
در سال  1991گراسر و کوزارلی [ ،]30به بررسی رفتار لرزهای نیتینول ( ،)Ni-Tiپرداختند و اثر نرخ بارگذاری را بر جذب انررژی کابلهرای
 Ni-Tiبررسی نمودند .این آلیاژها قادرند کرنشهای بزرگ  %10-8را بدون تغییر شکلهای دائمی تحمل کننرد و قادرنرد بره طرور غریرزی
(سوپر االستیسیته) و یا با حرارت (حافظهدار شکلی) به شکل اولیه خود برگردند.
در سال  ،2000دلسه1و همکاران [ ،]31ابزار کنترل غیر فعال برر اسراس آلیاژهرای حافظرهدار شرکلی را بره عنروان سیسرتم مهاربنردی در
ساختمانها و سیستمهای جداکننده در پلها را در یک پروژه تحقیقاتی به نام منساید 6در اروپا بررسی کردهاند.
در سال  ،2005هن و همکاران [ ،]32میراگرهایی را بررسی نمودند که در فشار-کشش و پیچش کار میکنند .این میراگرها با کاربرد
کابلهای  Ni-Tiسوپراالستیک در تمامی حاالت بارگذاری در معرض کرنش کششی قرار داشتند .برای بررسی اثر این میراگرها در
کشش-فشار و پیچش سه میراگر با مقیاس کاهش یافته بررسی شدند..
در سال  ،2008ما و چو [ ،]33میراگرهایی شامل کابلهای پیشتنیده (با قابلیت جذب انرژی) و دو فنر پریشفشررده (بررای ایجراد نیرروی
مقاوم) ،را مورد بررسی قرار دادند .نتایج عددی نشان داد یک میراگر به طول  1متر میتواند میرایی معادل  %12با جابجایی  30میلیمترری
و قابلیت بازگشتی کامل داشته باشد.
در سال  ،2009اسپیچر و همکاران [ ،]34دستگاه کشش-فشاری را برای کنترل رفتار لرزهای ساختمانها با استفاده از فنرهای مارپیچ Ni-Ti
و واشرهای  Ni-Tiطراحی نمودند .بر اساس نتایج آزمایشهای بارگذاری چرخهای ،فنر مارپیچ ویژگیهای میرایی و خرود بازگشرتی خروبی
داشته در حالی که واشرها برای جذب انرژی به عنوان  SMAپیشنهاد شد.
در سال  ،2010صابردلساده و همکاران [ ،]35به بررسی اثر استفاده از آلیاژهای حافظهدار شکلی هوشمند ،با خاصیت رفتار فوق االسرتیک
و رفتار حافظهدار شکلی برای استفاده در سازههای بتنی به ویژه در دیوارهای برشی بتنی پرداختند .در این مطالعه ،از روش المان محدود به
کمک نرمافزار  ABAQUSجهت تحلیل مدل دیوارها تحت بارگذاری یکنواخت و متناوب استفاده گردید و نتایج بدست آمرده نشراندهنرده
بهبود رفتار دیوارها و بازگردانندگی و کاهش تغییر مکانها یا کرنشهای پالستیک آنها دربرابر پاسخهای لرزهای مخصوصأ بعد از زلزله بوده
است .برای ارزیابی میزان تأثیر ساز و کار پیشنهادی جدید ،دیوار برشی بتنی با  100درصد فوالد (بدون آلیاژ حافظرهدار شرکلی) تحرت اثرر
بارگذاری استاتیکی یکنواخت و متناوب قرار گرفت و نتایج آن با نتایج حاصل از بارگذاری وارده به دیروار مشرابه تقویرت شرده برا آلیاژهرای
حافظهدار شکلی با دو ویژگی فوق االستیک و حافظهدار شکلی مقایسه شد.
در سال  ،2013مرتضوی و همکاران [ ،]36به بررسی کنترل لرزهای قابهای فوالدی شامل آلیاژهای حافظهدار شکلی پرداختند .این بررسی
تأثیر کاربرد حالتهای مختلف  SMAرا بر اساس مطالعات آزمایشگاهی دسراچ 6و همکراران در سرال  ،]37[ 2004و دلسره و همکراران در
سال  ،]31[ 2000نشان میدهد .طبق نتایج آزمایشگاهی مذکور ،فاز آستنیت قابلیت برگشت پذیری مطلوبتری نسبت بره فراز مارتنزیرت
دارد و فاز مارتنزیت قابلیت جذب انرژی باالتر ،بنابراین تلفیق مناسبی از دو فاز نتیجه بهتری در کاربردهای لرزهای خواهد داشت.
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در سال  ،2014مرادی و همکاران [ ،]38طی مطالعهای با استفاده از آنالیز افزایشی به بررسی عملکرد لرزهای قابهرای مهاربنردی  4طبقره
مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقایسه با مهاربندهای کمانش ناپذیر دارای آلیاژهای حافظهدار شکلی پرداختند ،بررسی اثر مذکور بر
روی قاب هایی با  4نوع پیکربندی مهاربندی تحت  20زلزله متفاوت انجام گرفت.
نتایج مطالعه ،عملکرد رضایت بخشی را در سطح طراحی شدید برای هر دو نوع قاب مهاربندی نشان داد ،همچنین مهاربندهای شامل
آلیاژهای حافظهدار شکلی منجر به توزیع یکنواختی از پاسخ غیر االستیک در طول ارتفاع سازه شد و دریفت ماکزیمم و جابجایی پسماند بام
کاهش داشته است.
در سال  ،2015هوشمند و همکاران [ ،]39به ارزیابی عملکرد لرزهای مهاربندهای هیبریدی تشکیل شده از فوالد و آلیراژ حافظرهدار شرکلی
پرداختند .شش نوع مهاربند هیبریدی  ،SMAبا درصدهای 0،20،40،60و 80استفاده شد .یرک آنرالیز دینرامیکی تحرت رکوردهرای زلزلره
السنترو با ماکزیمم شتاب  0.6gو  ،0.9gانجام شد .نتایج نشان داد که عملکرد لرزهای ،میزان جرذب انررژی و کررنش پسرماند مهاربنردهای
هیبریدی فوالد SMA-به مقادیر  SMAموجود بستگی دارد .مقدار بهینه  %20 ،SMAبوده کره در ایرن مقردار یرک مهاربنرد هیبریردی برا
عملکرد لرزهای خوب با قیمت توجیهپذیر طراحی میشود .همچنین عملکررد لررزهای مهاربنردهای هیبریردی فروالد ،SMA-در زلزلرههرای
ضعیف و متوسط به طور قابل مالحظه متفاوت نمیباشد لذا استفاده از  SMAها در مهاربندها از نظر اقتصادی برای تقویت عملکررد لررزهای
در مقابل زلزلههای ضعیف و متوسط توجیهپذیر نمیباشد.
در سال  ،2017باجوریا و همکاران [ ،]40به ارزیابی عملکرد ورقهای آلیاژ حافظهدار شکلی برای بازگرداندن تغییرر شرکلهرای لررزهای در
قابهای فوالدی پرداختند .در این بررسی امکان مطالعه استفاده از انواع مختلف ورقهرای آلیراژ حافظرهدار شرکلی در مکرانهرای مختلرف
مفصلی قابهای فوالدی تحت بارهای لرزهای فراهم گردید.
با مطالعه تحقیقات اخیر در زمینه دیوارهای برشی فوالدی و سیستمهای دارای آلیاژ حافظرهدار شرکلی و برا توجره بره خ هرای تحقیقراتی
موجود در رابطه با ترکیب این دو سیستم ،در این مقاله به بررسی سه مدل مختلف دیوار برشری فروالدی یرا درصردهای مختلرف آلیاژهرای
حافظهدار شکلی  ،Ni-Tiبا انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی به کمک نرمافزار تحلیلی  ،OpenSeesپرداخته میشود.

 -2تئوری تحقیق
در این مقاله مدلهای دیوار برشی فوالدی سه طبقه با ورق نازک با مقیاس یک سوم ،دارای درصدهای مختلف از آلیاژ حافظهدار شکلی Ni-

( Tiنیتینول) ،تحت بار دورهای قرار گرفت و توسط نرمافزار تحلیلی  ،OpenSees2.0.0تجزیه و تحلیل شد .همچنین یک مدل دیروار برشری
فوالدی با ورق نازک بدون آلیاژ حافظهدار شکلی ( ،)SPSW-Baseتحت بار دورهای مشابه قرار گرفت و توسرط نررمافرزار ،OpenSees2.0.0
تحلیل شد و نتایج حاصل از بررسی مدلهای دیوار برشی فوالدی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی و مدل دیوار برشی فروالدی بردون آلیراژ  ،برا
یکدیگر مقایسه گردید .کلیه دیوارهای مذکور دارای اتصال تیر به ستون صلب هستند .آلیاژهای حافظهدار شکلی در سره حالرت در طبقرات
دیوار برشی فوالدی به ترتیب در همه طبقات ،فقط طبقه اول و سوم و فقط طبقه میانی استفاده شده است .همچنین این آلیاژها به صرورت
ورقهایی در دور تا دور ورق فوالدی دیوار برشی فوالدی با ضخامتی برابر ضخامت ورق دیوار برشی فوالدی (0/7میلیمتر) ،و عرض متغیر به
صورت درصدی از عرض کل ورق دیوار برشی فوالدی استفاده شده است ،به طوری که اگر عرض کل ورق دیوار برشی فوالدی با  ،Bو عرض
آلیاژ به کار رفته در طول و ارتفاع ورق با  ،bنمایش داده شود ،هر یک از سه حالرت ذکرر شرده درصردهای  b/B=18%,27%,36%,45%را
شامل میشود.مدلها در هر حالت به ترتیب به صورت  ،SPSW-b/B=18%,27%,36%,45%نمایش داده میشوند .در شرکل  ،2مشخصرات
کلی مدلها ،قابل مشاهده است کلیه مدلها تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی واقع شدند و شکلپذری آنها بررسری شرد .پرس از تحلیرل،
مدلهای دارای آلیاژ نسبت به مدلهای بدون آلیاژ ،شکلپذیری بیشتری را نشان دادند ،و با افزایش درصد آلیاژ مصررفی شرکلپرذیری نیرز
افزایش یافت.
همچنین از بین مدلهای سه حالت دارای آلیاژ ،مدلهای حالت دوم یعنی حالت دیوار برشی فوالدی کره فقرط در طبقره اول و سروم آن از
آلیاژ استفاده شده بود ،دارای شکلپذیری بیشتری نسبت به سایر مدلها بود ،طوری که شکلپذیری مدل ( SPSW-b/B=45%مردل دارای
 %45آلیاژ حافظهدارشکلی  ،)Ni-Tiدر این حالت حدود  240درصد بیشتر از مدل ( SPSW-Baseدیوار برشی قوالدی بدون آلیاژ حافظرهدار
210

نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،6شماره ویژه  ،4سال  ،1398صفحه  205تا 220

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

شکلی  ،)Ni-Tiبود.

شکل :2شکل کلی مدلهای

دیوار برشی فوالدی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی Ni-Ti

 -3صحت سنجی
یکی از مهمترین موضوعها در هر تحقیق و پژوهشی که در آن از شیوه مدلسازی تحلیلی استفاده مریشرود ،بحرا اعتبرار سرنجی(کالیبره
کردن) نرمافزاری مدل آزمایشگاهی است که مدلسازی و تحلیل بر روی آن انجام میگیرد .این مقوله از آن جهت اهمیت بسیار دارد کره در
صورتی که از صحت و درستی مدلی که از آن در تحلیل استفاده میشود و یا روش استفاده از آن مطمئن نبوده ،به هیچ عنوان نمیتوان بره
نتایج تحلیلی به دست آمده اعتماد و اتکا کرد .در این تحقیق یک مدل آزمایشگاهی برای بررسی و صحت دیوار برشی فوالدی و یرک مردل
برای صحت سنجی آلیاژ حافظهدار شکلی  ،Ni-Tiاستفاده شده است.

 -1-3صحت سنجی مدل اول
به منظور اعتبارسنجی دیوار برشی فوالدی از مدل آزمایشگاهی صبوری و قلهکی در سال  ،]41[ 2008اسرتفاده شرده اسرت .در جردول 1
مشخصات مدل آزمایشگاهی دیوار یرشی فوالدی سه طبقه ارائه گردیده است.
جدول  :1خصوصیات مکانیکی اجزای دیوار برشی فوالدی صبوری و قلهکی []41
مدول االستیسیته()KN/mm2

تنش تسلیم()N/mm2

اعضا

206

180

ورق

206

366

ستون

206

310

تیرهای میانی

206

366

تیر فوقانی

در -944665456-186-601379198شکل ،3نمای کلی و جزئیات نمونه دیوار برشی فوالدی مورد بررسی آورده شده است.
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شکل :3نمای کلی و جزئیات نمونه دیوار برشی فوالدی مورد بررسی در مدل آزمایشگاهی صبوری و قلهکی []41

پس از آن که دیوار برشی فوالدی سه طبقه آزمایشگاهی در نرمافزار  Openseesمدل شد ،تحلیل استاتیکی غیرخطی با بارگذاری چرخرهای
با اعمال تغییر مکان افزاینده به نقاط باالیی ستون انجام شد و از آنجا که در نترایج آزمایشرگاهی ،بره عنروان ملرال نمودارهرای چرخرهای
هیسترزیس ،تغییرمکان طبقه بام به عنوان مبنا قرار گرفته بود ،تغییر مکان این طبقه به همراه برش پایه ایجاد شده ،از نرمافزار اسرتخراج و
به صورت نمودار هیسترزیس ترسیم گردید .سپس این نمودار با پوش منحنی چرخه ای هیسترزیس آزمایشگاهی مقایسه شد .که در شرکل
 4این صحت سنجی قابل مشاهده است .همانطور که مالحظه می شود شیب اولیه (سختی االستیک) مدل عددی برا مردل آزمایشرگاهی از
تطابق خوبی برخوردار می باشد .همچنین ماکزیمم نیرو در مدل آزمایشگاهی برابر  150کیلونیوتن بوده که این مقدار در مقایسره برا مقردار
 160کیلونیوتنی مدل عددی ،اختالفی در حدود  6درصد دارد .بنابراین می توان گفت صحت مدل آنالیز شده قابل قبول می باشد.

شکل،4صحت سنجی مدل آزمایشگاهی دیوار برشی فوالدی سه طبقه به کمک نرم افزار Opensees
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 -2-3صحت سنجی مدل دوم
برای صحتسنجی آلیاژ حافظهدار شکلی  Ni-Tiاز مدل بررسری شرده در مطالعره عسرگریان و مررادی [ ،]42اسرتفاده گردیرد .مشخصرات
مکانیکی این آلیاژ در جدول  2آورده شده است.
جدول :2مشخصات مکانیکی آلیاژ حافظهدار شکلی  Ni-Tiعسگریان و مرادی[]42
27579

ESMA

مدول االستیسیته فاز آستنیت و مارتنزیت(مگاپاسکال)

414

σSAS

تنش شروع تبدیل آستنیت به مارتنزیت(مگاپاسکال)

206550

σFAS

تنش پایان تبدیل آستنیت به مارتنزیت(مگاپاسکال)

390

σSSA

تنش شروع تبدیل مارتنزیت به آستنیت(مگاپاسکال)

200

σFSA

تنش پایان تبدیل مارتنزیت به آستنیت(مگاپاسکال)

%3/5

EL

حداکلر کرنش برگشتپذیری

در این صحتسنجی رفتار تنش -کرنش آلیاژ مورد نظر با خصوصیات ذکر شده در شکل  5به کمک نرمافزار  OpenSeesصرورت پرذیرفت و
نتیجه حاصل ،مطابق شکل  5قابل مشاهده است که مطابقت خوبی را از خود نشان میدهد .سختی االستیک مردل عرددی و آزمایشرگاهی
تقریباً با یکدیگر برابر بوده ،همچنین تنش نهایی آن ها نیز از اختالف بسیار کمی برخوردار می باشد .با توجه به رابطه ضریب شکل پرذیری،
می توان گفت که این ضریب نیز در هر دو مدل عددی و آزمایشگاهی تقریباً با یکدیگر برابر مری باشرند .بنرابراین نترایج از اطمینران کرافی
برخوردار می باشند.

شکل :5صحت سنجی رفتار تنش-کرنش آلیاژ حافظهدار شکلی Ni-Ti

 -4شکل پذیری
شکلپذیری قابلیت مواد به کار رفته در ساختمان ،سیستم سازهای ،اعضای آن و نیز اتصاالت در جرذب انررژی در محردوده تغییرشرکلهای
غیراالستیک است .به اعتقاد اکلر طراحان ،شکلپذیری و چگونگی تأمین آن در یک طرح لرزهای ،کلید اصلی دستیابی به یک طرح لررزهای
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ایمن ،مناسب و اقتصادی است .شکلپذیری توسط رفتار چرخهای 2اعضای خاص سازه نظیر سیستم مقاوم در برابر زلزله ارزیرابی مریشرود.
ارزیابی شکلپذیری با اعمال تغییر مکان به صورت چرخهای به سازه مورد نظر و رسم نمودار نیرو-تغییر مکان بر حسب تکرارهای متعردد از
منحنی نیرو-تغییر مکان حاصل میشود .بر اساس تعریف پروتکل بارگذاری  ،ATC24نسبت تغییر مکان حداکلر به تغییر مکانی که تسلیم-
شدگی چشمگیر در سازه اتفاق میافتد شکلپذیری سیستم نامیده میشود.
 -1-4بررسی شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی Ni-Ti

در شکل  6نمودار چرخهای حاصل از بارگذاری رفت و برگشتی و در شکل ،7نمودار بار افزون حاصل از بارگذاری مستقیم و منحنی دوخطی
ایدهآل برای دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی  Ni-Tiنشان داده شده است .مطابق نمودارهای بدست آمرده در شرکل  ،7و برا
استفاده از تعریف شکلپذیری به روش  ،ATC24میتوان شکلپذیری مربوط به دیوار برشی فوالدی بدون آلیراژ حافظرهدار شرکلی(SPSW-
 )Baseرا محاسبه نمود.

شکل :6منحنی هیسترزیس برای دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی

شکل :7نمودار بارافزون و منحنی دو خطی ایده آل برای دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی

مطابق شکل  ،7در تغییر مکان  10/5میلیمتر نقاطی از سازه شروع به تسلیم شدگی نمودند .در تغییر مکانی در حدود  60میلیمترر شریب
نمودار بار-تغییر مکان به طرز چشم گیری کاهش یافته است چرا که در این تغییر مکان تقریباً تسلیم شدگی کامل رخ داده است و تا حدود
2

:Hystersis
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تغییر مکان  195میلیمتر مقاومت نموده است و در تغییر مکان 195/51میلیمتر مود شکست اتفاق میافتد و دیوار برشی فوالدی شروع به
کمانش خارج از صفحه نموده .تغییر مکان نهایی برای دیوار برشی فوالدی طبق منحنی دوخطی ایده آل در شکل  ،7برابر  228میلیمترر و
تغییر مکان نظیر تسلیم شدگی طبق منحنی دوخطی ایده آل برابر  10/5میلیمتر بدست آمده است و با توجره بره  ،ATC24شرکلپرذیری
دیوار برشی فوالدی  21/7محاسبه گردید.
-2-4بررسی شکلپذیری دیوار برشی فوالدی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی  Ni-Tiدر تمام طبقات
در این قسمت ،به بررسی و مقایسه سیستم ترکیبی با ورق نازک فوالدی پرکننده به ضخامت  0/7میلیمتر در حالتی که ،سه طبقره دارای
آلیاژ حافظهدار شکلی  Ni-Tiهستند ،در مدلهای با نسبتهای عرضی آلیاژ حافظهدار  b( b/B=18%27%36%,45%عرض آلیاژ حافظهدار و
 Bعرض ورق دیوار برشی فوالدی) ،پرداخته میشود و شکلپذیری هر یک از سیستمهای فروق الرذکر محاسربه گردیرده و برا دیروار برشری
فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی  ،)SPSW-Baseمقایسه شده و میزان تأثیر مقدار آلیاژها روی این پارامتر مشخص شده است.
از نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود برای سیستم ترکیبی در این حالت با نسبت عرضی  ،b/B =18%مطابق شکل  ،8مقدار تغییرر مکران
نظیر تسلیم  8/75میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبی برابر  228/25میلیمتر است ،شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق
تعریف  ATC24برابر  26/085 ،است که حدود  20/20درصد نسبت به دیواربرشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته اسرت
(شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ  21/7است).
برای سیستم ترکیبی با نسبت عرضی  ،b/B=27%مطابق شکل  9مقدار تغییر مکان نظیر تسلیم برابر  8میلیمتر و تغییر مکان نهایی
سیستم ترکیبی فوق  230میلیمتر است و شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  ،ATC24برابر  28/75است که حدود
 32/48درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته (شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ 21/7
است).
برای سیستم ترکیبی با نسبت عرضی  ،b/B=36%مطابق شکل ،10مقدار تغییر مکان نظیر تسلیم برابر  7میلیمتر و تغییر مکان نهایی
سیستم ترکیبی فوق  233میلیمتر است ،در نتیجه شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  ،ATC24برابر  33/28است که
حدود 53/36درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته (شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ
 21/7است).
برای سیستم ترکیبی با نسبت عرضی  ،b/B=45%مطابق شکل  ،11مقدار تغییر مکان نظیر تسایم برابر  6میلیمتر و تغییر مکان نهایی
سیستم ترکیبی فوق  240میلیمتر است .در نتیجه شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  ،ATC24برابر  40است که حدود
 84/33درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته است (شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ
 21/7است).

شکل  :8نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دوخطی ایده آل سیستم

شکل :9نمودار بار-تغییرمکان و منحنی دوخطی ایدهآل سیستم ترکیبی

ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در سه طبقه با نسبت عرضی
b/B=18%

دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در سه طبقه با نسبت عرضی b/B=27%
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شکل :10نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دو خطی ایدهآل سیستم

شکل :11نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دو خطی ایدهآل سیستم ترکیبی

ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی با نسبت عرضی b/B=36%

دارای آلیاژ حافظهدار شکلی با نسبت عرضیb/B=45%

 -3-4بررسی شکلپذیری دیوار برشی فوالدی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی  Ni-Tiدر طبقه اول و سوم
در این قسمت ،به بررسی و مقایسه سیستم ترکیبی با ورق نازک فوالدی پرکننده به ضخامت  0/7میلیمتر در مردلهرای برا نسربتهرای -
عرضی آلیاژ حافظهدار  b( b/B=18%,27%,36%,45عرض آلیاژ حافظهدار و  Bعرض ورق دیوار برشی فوالدی) ،پرداختره مریشرود و شرکل
پذیری ،هر یک از سیستمهای نام برده محاسبه میگردد و با دیوار برشی فوالدی مبنا مقایسه شده و میزان تأثیر کاربرد آلیراژهرا روی ایرن
پارامتر مشخص میگردد.
از نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود برای سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم با نسبت عرضی ،b/B=18%
مطابق شکل ،12مقدار تغییر مکان نظیر تسلیم برابر  7میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبری فروق برابرر  229میلریمترر اسرت در
نتیجه شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  ATC24برابر  32/64است که حدود  50/41درصد نسربت بره دیروار برشری
فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته است (شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ  21/7اسرت) .بررای سیسرتم ترکیبری
دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم با نسبت عرضی  ،b/B=27%مطابق شکل ،13مقدار تغییر مکران نظیرر تسرلیم برابرر 6/12
میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبی فوق  233میلیمتر است در نتیجه مقدار شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریرف
 ATC24برابر  38/08است که حدود  75/48درصد نسبت به دیوار برشری فروالدی بردون آلیراژ حافظرهدار شرکلی افرزایش داشرته اسرت
(شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ  21/7است).
برای سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در فقط طبقه اول و سوم با نسبت عرضی  ،b/B=36%مطرابق شرکل ،14مقردار تغییرر
مکان نظیر تسلیم برابر  4/12میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبی فوق  249میلیمتر است در نتیجره مقردار شرکلپرذیری بررای
سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  ،ATC24برابر  60/41است که حدود  178/38درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار
شکلی افزایش داشته است (شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ  21/7است).
در سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار در طبقه اول و سوم با نسبت عرضی  ،b/B=45%مطابق شکل  ،15مقدار تغییر مکان نظیر تسرلیم
برابر  3/1میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبی فوق  265میلیمتر است در نتیجه مقدار شکلپذیری بررای سیسرتم ترکیبری فروق
طبق  ،ATC24برابر  85/54است که حدود  294/19درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشرته اسرت
(شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ  21/7است).
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شکل :12نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دوخطی ایده آل سیستم

شکل  :13نمودار بار-تغییرمکان و منحنی دوخطی ایدهآل سیستم

ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم با نسبت

ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم با نسبت عرضی

عرضی b/B=18%

b/B=27%

شکل :14نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دو خطی ایدهآل سیستم
ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم با نسبت
عرضی b/B=36%

شکل :15نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دو خطی ایدهآل سیستم ترکیبی
دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم با نسبت عرضی b/B=45%

 -4-4بررسی شکل پذیری سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی Ni-Tiدر طبقه میانی
در این قسمت به بررسی و مقایسه سیستم ترکیبی با ورق نازک فوالدی پرکننده به ضخامت  0/7میلیمتر دارای آلیاژ حافظرهدار شرکلی در
طبقه میانی با نسبتهای عرضی  b( b/B=18%,27%,36%,45%عرض آلیاژ حافظهدار و  Bعرض ورق دیوار برشی فوالدی) ،پرداخته مری-
شود و شکلپذیری ،هر یک از سیستمهای فوقالذکر محاسبه میگردد و با دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی مقایسره شرده و
میزان تأثیر کاربرد آلیاژ حافظهدار شکلی روی این پارامتر مشخص میگردد.
از نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود برای سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه میانی با نسبت عرضی  ،b/B=18%مقردار
تغییر مکان نظیر تسلیم برابر  9/25میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبی فوق برابر  228/17میلیمتر است در نتیجه شرکلپرذیری
برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  ،ATC24برابر  24/66است که حدود  13/64درصرد نسربت بره دیروار برشری فروالدی بردون آلیراژ
حافظهدار شکلی افزایش داشته است (شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ برابر  21/7است).
برای سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در حالت فقط طبقه میانی  ،با نسبت عرضی  ،b/B=27%مقدار تغییر مکان نظیرر تسرلیم
برابر  8/5میلیمتر و تغییر مکان نهایی سیستم ترکیبی فوق  228/3میلیمتر است در نتیجه شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فروق طبرق
تعریف  ،ATC24برابر  26/85است که حدود  23/73درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افرزایش داشرته اسرت
(شکلپذیری دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ برابر  21/7است).
سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه میانی با نسبت عرضی  ،b/B=36%مطابق شکل  ،18دارای تغییر مکان نظیرر تسرلیم
 7/2میلیمتر و تغییر مکان نهایی  230میلیمتر است در نتیجه شکلپذیری برای سیسرتم ترکیبری فروق طبرق تعریرف 31/94 ،ATC24
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بدست آمده که حدود  41/18درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته است (شکلپذیری دیوار برشی
فوالدی بدون آلیاژ برابر  21/7است).
سیستم ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدارشکلی در طبقه میانی با نسبت عرضی  ،b/B=45%مطابق شکل  ،19دارای تغییر مکران نظیرر تسرلیم
 6/3میلیمتر و تغییر مکان نهایی  233میلیمتر است در نتیجه شکلپذیری برای سیستم ترکیبی فوق طبق تعریف  36/98 ،ATC24است
که حدود  70/41درصد نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظهدار شکلی افزایش داشته است (شکلپذیری دیروار برشری فروالدی
بدون آلیاژ برابر  21/7است).

شکل :16نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دوخطی ایده آل سیستم
ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه میانی با نسبت
عرضی b/B=18%

شکل :18نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دو خطی ایدهآل سیستم
ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه میانی با نسبت عرضی
b/B=36%

شکل  :17نمودار بار-تغییرمکان و منحنی دوخطی ایدهآل سیستم ترکیبی
دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه میانی با نسبت عرضی b/B=27%

شکل :19نمودار بار-تغییر مکان و منحنی دو خطی ایدهآل سیستم ترکیبی
دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه میانی با نسبت عرضی b/B=45%

 -5نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن است که از بین سه حالت بررسی شده برای سیستمهای ترکیبی دارای آلیاژ حافظرهدار  ،Ni-Tiسیسرتمهرای دارای آلیراژ
حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم دارای عملکرد بهتری از نظر شکلپذیری هستند بطوری که تا بیش از  2برابر نسبت به سایر سیستمها
(سیستم دارای آلیاژ حافظه دار شکلی در همه طبقات – سیستم دارای آلیاژ حافظه دار شرکلی در طبقره میرانی) شرکلپذیرتر هسرتند بره
طوری که درصد افزایش شکل پذیری هر یک از مدل ها با نسبتهای عرضی آلیاژ حافظهدار شرکلی %18و%27و%36و %45نسربت بره دیروار
برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظه دار شکلی در حالت تمام طبقات دارای آلیراژ حافظرهدار شرکلی بره ترتیرب برابرر 20/2و 32/48و 53/26و
 84/33میباشد .درصد افزایش شکل پذیری هر یک از مدل ها با نسبتهای عرضی آلیاژ حافظرهدار شرکلی %18و%27و%36و %45نسربت بره
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و75/48 و50/41 دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظه دار شکلی در حالت طبقه اول و سوم دارای آلیاژ حافظهدار شکلی بره ترتیرب برابرر
%45و%36و%27و%18  درصد افزایش شکل پذیری هر یک از مدل ها با نسبتهای عرضی آلیاژ حافظهدار شرکلی. میباشد294/19 و178/38
و13/64 نسبت به دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ حافظه دار شکلی در حالت طبقره میرانی دارای آلیراژ حافظرهدار شرکلی بره ترتیرب برابرر
 از همه بیشتر بوده بطوری که نسبت شرکل پرذیری45  از بین درصدهای عرضی آلیاژ شکلپذیری درصد. میباشد70/41 و41/18 و23/73
1/94  و1/70 ،1/84  سیستم طبقه میانی و سیستم طبقات اول و سوم دارای آلیاژ حافظه دار شکلی به ترتیب برابر،در سیستم همه طبقات
- ابتدا سیستمهای ترکیبی دارای آلیاژ حافظهدار شکلی در طبقه اول و سوم سپس سیستمهای ترکیبی دارای آلیاژ حافظه، بنابراین.میباشد
 در. از لحاظ برآوردن نیاز شکلپذیری قرار دارنرد،دار شکلی در همه طبقات و سپس سیستمهای دارای آلیاژحافظهدار شکلی در طبقه میانی
 طبرق. افرزایش مییابرد، شکلپذیری سیستمهای ترکیبی در مقایسه با دیوار برشی فوالدی بدون آلیاژ،واقع با باال رفتن درصد آلیاژ مصرفی
 نترایح متفراوتی را بررای پاسرخ سرازه بره نیراز، به نظر میرسد تغییر چیدمان آلیاژهای حافظهدار شرکلی در طبقرات مختلرف سرازه،نتایج
 باید در چیدمان آلیاژهای حافظرهدار شرکلی تحقیرق و بررسری بیشرتری، گرانقیمت هستند،شکلپذیری در بردارد و چون این نوع آلیاژها
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