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 چکيده

باشد که با ابزارهاي مکانيکي مناسبي  -ديوار برشي مرکب مورد مطالعه در اين پايان نامه شامل ديوار برشي فوالدي و رويه بتني مي

ديوارهاي برشي مرکب در جايي موثر مي باشد که برش پايه طبقه خيلي مانند گل ميخ يا بولت به هم متصل شده اند. کاربرد اين گونه از 

بزرگ و ضخامت محاسبه شده براي ديوار برشي بتني با روابط متداول خيلي زياد مي باشد. مهم ترين نقش صفحه ميان قاب ايجاد سختي 

از  کز اين پژوهش بررسي اثر متغييرهاييو شکل پذيري و مهم ترين نقش پوشش بتني جلوگيري از کمانش صفحه فلزي مي باشد. تمر

قبيل ضخامت صفحه ميان قاب، ضخامت پوشش بتني، فاصله برش گيرها و مقاومت مشخصه بتن بر روي مقاومت برشي و شکل پذيري 

بي ه هاي تجرديوار برشي مرکب مي باشد. در اين پژوهش از روش شبيه سازي با نرم افزار المان محدود استفاده گرديد و با توجه به داد

موجود، مدل المان محدود جامعي براي ديوار برشي مرکب ايجاد گرديد. در مدل سازي رفتار غير خطي مصالح، غير خطي هندسي و 

 -تغيير شکل هاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. با مقايسه پارامترهاي مقاومت جانبي، تغيير مکان جانبي و نمودار تغيير مکان

مدل المان محدود با داده هاي تجربي مي توان به اين نتيجه رسيد که فرضيات استفاده شده در مدل المان محدود مناسب  نيروي جانبي در

بوده و مدل نرم افزاري قابل اعتمادي ايجاد شده است. با استفاده از مدل ايجاد شده، تاثير هر يک از متغييرها بر مقاومت نهايي و شکل 

ي گرديد و در نهايت به اين نتيجه رسيده شد که ضخامت صفحه ميان قاب بيشترين تاثير را بر مقاومت نهايي پذيري اين سامانه ارزياب

ديوار برشي مرکب نسبت به ساير متغييرها دارد. با استفاده از نتايج تحليل دقيق اجزاي محدود غير خطي، معادالت نيمه تحليلي براي 

شي ديوار در نمودار رفتاري دو خطي معادل ارائه گرديد. با استفاده از معادالت نيمه تحليلي محاسبه سختي اوليه و ثانويه و مقاومت بر

يک المان قطري غير خطي معادل با ديوار، موسوم به هايپر المان معرفي شده است. در نهايت دقت مناسب روش هايپر المان در تحليل 

  براي مقايسه اين روش با روش سه بعدي آورده شده است.غير خطي جانبي ديوار برشي مرکب نشان داده شده و مثالي 
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