
بتنی  هایساختمانفوالدی قاب خمشی و مهاربندی و  هایساختمانی الرزهرفتار 
 گرفتن برکنش و اندرکنش خاک و سازه در نظرقاب خمشی و دیوار برشی با  

 چکیده

کندد  بایدد بده تن هو ده     زیادی که در طراحی ایجاد می هاییچیدگیپهرچند برکنش فنداسیون پدیده نوظهوری نیست اما کماکان به علت 
گدرفتن   در نظربا  ها طراحان ی برای این پدیده تورده نشده و روابط بنیاد شدهپرداختههم کمتر به پدیده برکنش فنداسیون  هانامهیینتگردد. در 

گرفتن شرایط و حداتت متتلد     در نظربا  حاضرین راستا هحقیق بتوانند این پدیده را  در محاسبات خود منظور کنند. در هم اینامهیینتروابط 
دهد و پارامترهای متتل  هأثیرگذار روی بدرکنش را  قرار می یموردبررس، برکنش فنداسیون را افزارنرمدر  هاتن سازییهشبو  هاساختمانبرای 

شدود ندوخ خدا  و سدازه     گرفتن تن مدی  در نظرگذارد و باعث اهمیت می هأثیرعواملی که روی برکنش  ینهرمهمیکی از  بررسی خواهد کرد.
این مورد، موارد دیگری نیز در برکنش مهم خواهند بود کده    زبه. گذاردبسزایی روی برکنش فنداسیون و رفتار تن می هأثیرکه  استروی تن 

 پرداخته شود. هاتنسعی شده است ها حد امکان به 
با انتتاب چندین مدل  در این هحقیق ،هواند انتقال پیدا کندفنداسیون و خا  نمی کشش بین سطحاین واقعیت که  با هو ه به در نظر گرفتن

اثدر بدرکنش و    ی مناسد  بده بررسدی   های فوتدی قداب خمشدی و مهاربنددی شدده بدا رکوردهدای ز ز ده       بتنی قاب خمشی و دیوار برشی و مدل
گرفدت. همچندین نیروهدا و هرییدر      انجام Opensees ها در نرم افزار سازی غیرخطی ساختمانخا  و سازه پرداخته شده است. مدلرکنش اند

  پذیر بدون برکنش و با برکنش مقایسه گردید.گاه انعطافگاه گیردار، هکیههکیه ها با در نظر گرفتن سه حا تِساختمان شکل های

 شدود. هدای مدورد مطا عده مدی    باعث کاهش برش پایه در همام سداختمان  یرپذانعطافگاه یههکدهد که  برکنش در نتایج این هحقیق نشان می
یابد. ایدن  طبقه افزایش می 4و  3های در سازهIII های مهاربندی فوتدی و دیوار برشی بتنی روی خا  چرخش مفاصل خمیری برای ساختمان

طبقه چرخش مفاصل خمیدری در طبقدات اول و دوم  افدزایش و در  سدایر      21و  6، 5های باشد. برای ساختمانافزایش در طبقات پایین بیشتر می
 یبدا بررسد   ینهمچند یابدد.  هدای سداختمانی کداهش مدی    در همدام سیسدتم   IVکند. چرخش مفاصل خمیدری روی خدا    طبقات کاهش پیدا می

در تن هدا کده   سدازه  از زمان هنداوب  یامحدوه ،صل  ییهبا پا برش پایه سازهنسبت به  یرپذانعطاف ییهبا پاسازه   برش پایه ییراتهر هاییمنحن
 ییدرات باهو ده بده هر   یدت شدده اسدت. در نها   هعیین های سازه ایبرای انواخ سیستم تزم است، و اندرکنش همراه برکنش اندرکنش حاظ کردن 

با پدای صدل  بدوده و     هناوب سازهاز زمان یهابع ی ارائه شده کهاصالح ی صل  ضرا ییهنسبت به سازه  با پا یرپذانعطاف ییهواکنش سازه با پا
 .برکنش هبدیل می نمایند-واکنش های با پای صل  را به حا ت اندرکنش

، سازه، رکورد ز ز ه، قداب خمشدی فدوتدی متوسدط، قداب خمشدی بتندی متوسدط        -برکنش، واژگونی، اندرکنش خا  کلمات کلیدی:
 بتنی. دیوار برشی قاب خمشی با ،محورهم مهاربند

.
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