
 

مدل ماکرو برای تحلیل غیرخطی دیوارهای بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی و ارائه 

 سه بعدی برشی بتن مسلح
 

 چکیده:
 بررسی. دنشومی استفاده هادر ساختمان زلزله و قائم بارهای برابر در مقاومت برای که ندسته  مؤثری و مهم هایسیستم از برشی هایديوار     

 نسبت به بسته برشی ديوارهای. دهدمی نشان وارده خسارات رساندن حداقل به در را ديوارها اين موفق عملکرد اخیر، هایزلزله در طی هاساختمان
. شوندمی نامیده الغر يا خمشی ديوارهای ،(دو از تربیش) باال طول به ارتفاع نسبت با ديوارهايی. دهندمی نشان خود از متفاوتی رفتارهای ابعادی،

 و يک مابین ديوار ابعادی نسبت که صورتی درو  شوندمی نامیده چاق يا کوتاه ديوارهای ،(يک از ترکم) پايین طول به ارتفاع نسبت با ديوارهايی
 در برشی ديوارهای طول به ارتفاع نسبت. است رخ دادن قابل هاديوار اين در برشی و خمشی رفتار دو هر و برشی-خمشی ديوار باشد، دو

 یزمره در ديوارها اين رو، اين از. باشدمی 01 الی 01 بلند حدود هایساختمان در برشی ديوارهای طول به ارتفاع نسبت در بلند، هایساختمان
 اين طراحیِ و آنالیز ای،لرزه رفتار بینی پیش جهت. است ناچیز ديوارها اين در برشی هایشکل تغییر و گیرندمی قرار خمشی يا الغر ديوارهای

 تحلیلی هایمدل اين. باشد سازه واقعی رفتار یدهنده بازتاب ممکن حد تا بتواند که باشدمی کارا و مبسوط تحلیلی مدل يک به نیاز ایسازه عناصر
توانايی شبیه  بايستی مذکور، هایمدل چنینبرشی را دارا باشند. هم هایديوار پاسخ های اصلیو مشخصه مؤثر عوامل کردن دخیل قابلیت بايستی

 کوچک، مقیاس يا میکرو سازیمدل روش شامل ديوارها اين سازیمدل در کلی روش سه سازی رفتارهای مهم غیر خطی ديوار را نیز داشته باشند.
 تمرکز مستطیلی مقطع با هايیديوار بر امروز، به تا گرفته انجام تحقیقات از بسیاری. باشدمی مرسوم بزرگ مقیاس يا ماکرو و متوسط مقیاس يا مزو

 یدرباره مشخصی بند نیز موجود هایدستورالعمل و هانامه آيین در چنینهم اند؛گرفته قرار نظر مد ترکم داربال و مستطیلی غیر مقاطع و کرده
ديوارهای  عملکرددار به دلیل مشارکت بال، بهتر از ديوارهای بال عملکرداين در حالی است که  .است نشده آورده مستطیلی غیر مقطع با ديوارهايی

 Lمستطیلی شامل مقاطع  غیر مقطع با بلند برشی ديوارهای رفتار سازیمدل و تحلیل بر تمرکز حاضر، تحقیق در رو اين از مستطیل شکل است.
 سه برشی ديوارهای رفتار بینی پیش و تحلیل جهت ،ماکرو بر مبنای پالستیسیته متمرکز مدلی شد سعی چنینهم .است شکل Hشکل و  Tشکل، 

 اجزاء روش امر، از بدو در منظور بدين شود. گرفته قرار نظر مد نیز خوردگی ترک از پیش ديوار خطی رفتار که ایگونه به گردد ارائه بعدی
غیر خطی ديوارهای  استاتیکی تحلیل جهت Opensees 11411 افزار نرم در( مزو) فايبر از روشو Abaqus 2101 افزار  نرم در (میکرو) محدود

 نتايج و انتخاب آزمايشگاهی مسلح بتن برشی ديوار نمونه سه ،سازیمدل روش دو اين نتايج صحت ارزيابی و بررسی منظور به. شد استفاده برشی
 محدود ديوارهای برشی بلند اجزاء روش به آنالیز از ترسريع مراتب به فايبر سازیمدل روش به آنالیز گر آن است کهبیان نتايج. شدند مقايسه حاصل

 هایمدل اينکه، به علم با. دهدمی نشان خود از بلند مسلح بتن برشی هایديوار تحلیل در قبولی قابل دقت فايبر روش به سازیمدل چنینهم. است
 و هاروش اين بودن برزمان و پیچیدگی امّا هستند، همراه محلی رفتار از صحیحی و دقیق اطالعات با فايبر و محدود اجزاء روش به شده ساخته

 هایروش که داشت آن بر را محققین کلی حالت در ديوارها رفتار بینی پیش لزوم و محلی دقیق اطالعات به نیاز عدم موارد، از ایپاره در چنینهم
 بینی پیش و سازی شبیه ماکرو سازیمدل روش به ديوار غیرخطی رفتار که شد آن بر سعی دلیل همین به .دهند قرار توجه مورد را ماکرو سازیمدل

 ديوار طول با برابر االستیک قسمت. شودمی مدل االستیک عضو و ديوار پای در دورانی فنر عضو، دو با برشی ديوار سازی،مدل اين در. گردد
 صورت به ديوار، خطی غیر رفتار حالت، اين در. شودمی استفاده ديوار غیرخطی رفتار سازیمدل جهت ديوار پای در چرخشی فنر و باشدمی

 مورد مصالح مکانیکی مشخصات و ديوار هندسی مشخصات به شده پیشنهاد ماکروی مدل پارامترهای. شودمی مدل ديوار پای فنر در متمرکز
صريح جهت تعیین پارامترها  ایرابطه و شناسايی آنها بر مؤثر عوامل شد سعی پارامترهای مدل مذکور، تعیین از پس .باشدمی وابسته آن در استفاده

 شناخته مؤثر عوامل از ديوار الغری نسبت و طولی آرماتور درصد ديوار، عرضی مقطع سطح شکل ديوار، بر وارد فشاری محوری بار. شود ارائه
از نقاط . شد ارائه پارامترها اين تعیین جهت ایرابطه و قرارگرفت بررسی مورد يک هر نمونه ديوار، تأثیر 421عوامل در بیش از  اين تغییر با. شدند

 عرضه مدل دقت و صحت نهايت، باشد. دردار میقوت اين مدل، کارايی و قابلیت کاربرد آن در ديوارهای مستطیل شکل و ديوارهايی با مقاطع بال
 العمل دستور از حاصل نتايج با حاصل نتايج شده، ارائه مدل دقت و ارايیک اثبات جهت چنینهم. شد تأيید آزمايشگاهی نتايج از استفاده با شده

 شد.  نیز مقايسه 021 بهسازی
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