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 چكيده
ازشو بهاي فولادي با و بدون اي قابدر اين مقاله آثار مثبت و منفي ديوارهاي پركننده از نوعي پانل كامپوزيت سبك مسلح بر رفتار لرزه

هاي هند و نيوزيلند در مورد ها، با نتايج بدست آمده از روش ارائه شده در آيين نامهسازيبررسي شده است و نتايج به دست آمده از مدل
 يسازي عددي با نتايج آزمايشگاهها به روش اجزاء محدود انجام شده است. ابتدا با مقايسه نتايج مدلسازيبازشوها مقايسه شده است. مدل

اي هسازي ديوار پركننده از نوعي پانل كامپوزيت سبك مسلح چك شده است و سپس قابو تحليلي، درستي روش انتخاب شده براي مدل
متري در سه موقعيت؛ مركز،  1x1 , 1.5x1.5 , 1x1.5 , 1.5 x1متر با بازشوهاي  6و  5(مدل ميز لرزان)،  3هاي با دهانه يك دهانه

سازي گرديد و تأثير ديوار پركننده برسختي قاب بررسي شد. نتايج به دست آمده گوياي ين به روش المان محدود مدلپاي -بالا، وسط -وسط
باشد. با مقايسه نتايج كاهش آثار مثبت ديوارهاي پركننده بر سختي قاب پرشده و آثار منفي بازشوها در كاهش سختي قاب پرشده مي

ه ي هند بهاي هند و نيوزيلند، مشاهده شد كه، نتايج حاصل از آيين نامهراي بازشو با آيين نامهي داضريب سختي در ديوارهاي پركننده
 واقعيت نزديكتر است.  

  
 برهمكنش، ديوارپركننده، پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني (ايزي وال)، قاب فولادي، بازشو كلمات كليدي:

 
 . مقدمه1

 1950اي بر روي رفتار ديوارهاي پركننده تحت اثر بارگذاري جانبي به هر دو صورت تجربي و تحليلي از سال مطالعات گسترده
هاي سازي ميانقاب در قابايده دستك قطري معادل را براي مدل 1960در سال  شده است. از جمله، براي اولين بار پولياكوف

براي اعمال اثر بازشو با انجام آناليزهاي اجزاء  1994. داراني در سال ]1اي پيشنهاد كرد [هاي سازهمركب جهت انجام تحليل
با استفاده از يك روش  2003]. آستريس در سال 2محدود غير خطي، روابطي را براي كاهش عرض دستك معادل ارائه كرد [

زان بازشوها در كاهش سختي هاي آجري تحت بارهاي جانبي، به بررسي ميهاي مركب با ميانقاباجزا محدود براي تحليل قاب
اي قابهاي ساختماني يك مدل جديد قاب سطحي معادل را براي آناليز لرزه  2007]. لستوزي در سال 3پر پرداخت [هاي ميانقاب

هاي مدلي غير خطي براي قاب 2009خواه، تسنيمي و مقدم در سال ] و محب4هاي بنايي داراي بازشو ارائه نمود [با ميانقاب
]. جايگزيني عضو قطري معادل 5ي با مصالح پركننده بنايي داراي بازشو به روش المان محدود غيرخطي را ارائه دادند [فولاد

 باشد.و نيوزيلند مي FEMA356  ،FEMA273هاي معتبر جهان همچون نامهسازي ميانقاب در آيينترين روش مدلمتداول
ها با بازشوي مركزي بيان كردند كه فاكتور كاهشي مقاومت مايشگاهي ميانقاببا مقايسه نتايج آز 2013محمدي و نيكفر در سال 

نهايي ديوارهاي پركننده داراي بازشو بستگي به مصالح ميانقابها در قابهاي فولادي يا بتني دارد و فاكتور كاهشي سختي تحت 
 ]6باشد. [تأثير نوع قاب نمي
بدون اتصال برشي  بازشو در دو انتهاي قطر بارگذاري شده از ديوار پركنندهبه اين نتيجه رسيدند كه اگر  تعدادي از محققين

شود، در مقايسه با ديوار پركننده (بدون بازشو) مشابه آن كاهش داده مي % 90-85تا  75در حدود  باشد، قدرت و سختي
 باشد.پركننده ميموقعيت پنجره يا درب (بازشوها) در مركز پانل ديوار  همچنين توصيه شد كه بهترين



 

 310   مجموعه مقالات يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران و توسعه پايدار

 ) توصيه كردند. 1ي (هاي پركننده را مطابق رابطه) فاكتور كاهشي اثر بازشو در پانل2013محمدي و نيكفر (
 )1(                                                                                                                                    FR  =  EOW
ex W 

 : فاكتور كاهشي  FR: عرض مؤثر ديوار پركننده بدون بازشو و  eW: عرض موثر ديوار پركننده با بازشو EOW كه در آن؛
ع تنش شود و توزيشايان ذكر است كه فاكتور كاهشي تنها براي كاهش سختي و استحكام ديوار پركننده داراي بازشو حساب مي

 دهد. احتمالي را نشان نمي
 .ادامه، برخي از روابط تجربي براي فاكتوركاهشي و پارامترهاي آنها معرفي شده است در

 محب خواهو تسنيمي 
 FR=)+1  P/ Ao2.238(A- 2)P/ Ao1.49(A       P<0.4 AoFOR  A                                                                  
)2     ( 

  .و همكاران 130چار -آل 
  )3                                                                         (P> 0.6 AoA  FOR         - 2)P/ Ao= 0.6(A FR

)+1P/ Ao1.6(A 
 نيوزيلند  جامعه مهندسي زلزله

 ) توصيه كردند.1989( 133و سه 132داو )، يك روش ساده بر اساس كار2006( 131انجمن مهندسي زلزله نيوزيلند
 )4                                                                               (iL < 0L   FOR            )     i/L01.5(L -= 1 FR

≥ 0        FR 
 باشد.بترتيب حداكثر عرض بازشو و ديوار پركننده مي iLو  0Lكه در آن 

   135و جين 134مندل 
 ) ارائه دادند:RCيك دستك قطري در ديوار پركننده با بازشوي مركزي با قاب بتني () را براي عرض موثر 5( فرمول

)5(                                                                      P<0.4 AoFOR  A                               2.6  –= 1  FR
) P/A0(A 

  136آستريس
 )6(                                                                                               P<0.5 AoFOR  A        0.54)P/A02(A –= 1  FR

1.14)P/A0+ (A 

 باشد.بترتيب سطح بازشو و سطح ديوار پركننده مي PAو  0Aكه در آن 
 وهمكاران.  Al-Chaar  دهد كه فرمول ارائه شده توسطينشان م يتجرب يهاارائه شده با داده يليتحل يهاروش جينتا سهيمقا

مقاومت  نيتخم براي %7 تا %4 كمتر از يخطا يمعادله دارا نيمعادلات است. به طور متوسط، ا نيترقياز دق يكي) 2003(
 بود. يوسخت

 )2013محمدي و نيكفر (
)7(                                                       P<0.4 AoFOR  A          1.6781  –  2)P/A0= 1.1859 (A KStiffness  R
1 ) +P/A0(A 

 تغيير اعثب ديوار پركننده پانل در بازشو ميزان يا و ديوار پركننده ضخامت ديوار پركننده، مصالح جنس مانند عواملي در تغيير
 و سختي افزايش باعث اساساً ديوارهاي پركننده. كرد خواهد تغيير سازه تناوب زمان نتيجه در شودمي سازه جرم و سختي در

                                                           
130 - Al-Chaar 
131 - NZSEE 
132 - Dawe 
133 - Seah 
134 - Mondal 
135 - Jain 
136 - Asteris 
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ازه ها، سشود در تحليلگيرند. اين امر باعث ميها معمولا نقش ديوار پركننده را در نظر نميسازيدر مدل. شوندمي قاب مقاومت
 ديوارهاي پركننده اين درون معماري ملاحظات بدليل اوقات گاهي .گردداسبه ميانعطاف پذيرتر باشند و پريود بيشتر مح

 به نتوا مي جمله از كند، كه اعمال را متفاوتي اثرات قابها رفتار بر تواندمي آنها موقعيت و ميزان كه شودمي ايجاد بازشوهايي
ديوارها از نوعي پانل سبك نانو كامپوزيت سبك  سازيمدل به تحقيق اين در .كرد اشاره....  و پيچش ايجاد كوتاه، ستون پديده
 .شده است پرداخته ديوارهاي پركننده ايصفحه درون رفتار بر موقعيت بازشوها تأثير ارزيابي و محدود اجزاي روش به معدني

 
 پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني. 2

از پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني بنام ايزي وال است. اثر يكي از روشهاي مناسب براي مصالح ديوار پركننده استفاده 
ها از اهميت خاصي برخوردار است. ارزيابي قاب داراي ديوار پركننده بستگي به مصالح تشكيل اي سازهديوار پركننده در رفتار لرزه

 ]7دهنده ديوار پركننده و هندسه قاب و ديوار پركننده دارد. [
ان امكو  ، محصولي است تماماً معدني و فاقد هرگونه مواد خاك پايه است(ايزي وال) وزيت مسلح معدنيپانل سبك نانو كامپ

. تركيب شده استايزي وال براساس مطالعات فني و دانش ايراني طراحي و توليد  .نمايدبازيافت كامل را براي آيندگان ايجاد مي
آلات مربوطه حاصل فكر و انديشه خط توليد و نيز ماشين ويژه توليد، طراحيچندين ماده معدني موثر بر كيفيت يكديگر، فرآيند 

طبق نتايج آزمايشات و گواهينامه صادره از دانشكده بهداشت دانشگاه  ايراني بوده و هيچ بخشي از آن وارداتي نبوده و نخواهد بود.
اف آزبستي بوده و در گروه محصولات پاك و ، فاقد هرگونه آلودگي به الي NIOSH9002تهران، اين محصول طبق استاندارد

چنانچه در يك سوي ديوار ايزي وال آتش سوزي  مقاوم بوده واين محصول در برابر آتش مستقيم  .گرددسبز دسته بندي مي
 ]8[ .اتفاق بيافتد، افراد در سوي ديگر آن بيش از دو ساعت زمان خواهند داشت، تا نسبت به اتخاذ تدبيري مناسب اقدام نمايند

دهد: با توجه ) نتايج آزمايشگاهي مربوط به نوعي ماده مركب مسلح معدني براي ساخت ديوار باربر را ارائه مي1392تابش پور(
به نتايج آزمايشات، تركيب اين خميره با پلاستيكهاي تسليح كننده، ماده مركب بسيار مناسبي براي تحمل انواع نيروهاي وارده 

شود، برابر كم مي 3تا  2دهد كه هرچند وزن واحد مساحت ديوار تقريباً بين هاي اوليه نشان مي. مقايسهكندبه ديوار ايجاد مي
 3برابر بيشتر است. در نتيجه مي توان گفت كه نسبت مقاومت به وزن حدود  2ها نسبت به مصالح سنتي تقريباً ضمناً مقاومت

دي براي استفاده در صنعت ساختمان دارد. نتايج آزمايشگاهي اوليه نشان برابر مصالح سنتي بوده در نتيجه مطلوبيت زيا 6تا 
فرآيند باشد كه كاملًا براي ديوار مناسب است. لازم به ذكر است كه؛ مي 220kg/cmدهد كه مقاومت فشاري ديوار حدود مي

 است:ها در سه فاز متوالي انجام شدهآزمايش
: المانها و اجزاي كوچك به عنوان بخشي از ديوار (كشش مصالح پايه، خمش، فشار، برش مصالح، برش چسب، كشش  فاز اول -

 مصالح تسليح)
 : قطعات بزرگ پانل (خمش عضو، برش عضو، فشار عضو) فاز دوم -
 ]9يه گاهي) [: آزمايش تمام مقياس (خمش ديوار، برش ديوار، برش اتصال تكيه گاه به سقف، نبشي تك فاز سوم -

سازي، سرعت اجرا از اهميت  با توجّه به سبك بودن اين نوع ديوار، نسبت مقاومت به وزن آن بسيار بالاست. همچنين در انبوه
 خاصي برخوردار است. اين سرعت از دو باب اهميت دارد: 

 الف ) جلوگيري از خواب سرمايه 
 ]9ب ) كاهش هزينه هاي پرسنلي نصب و اجرا [ 

آوري جديد با ساخت و ساز بسيار سبك وزن، نياز به مواد كمتر، صرفه جويي سوخت در حمل و نقل مواد به محل استفاده از فن
  ]10يافت. [توان با مونتاژ به قطعات كوچكتر و اتصالات مربوطه به اين منظور دست طلبد. كه ميها را ميساختمان

 به موارد ذيل اشاره كرد:توان  ها مياز جمله خصوصيات اين پانل
 شكل پذيري:   -

هاي بال و جان از پانل كامپوزيت، بدليل وجود نوعي مش توري پلاستيكي و الياف پودري به عنوان مواد كامپوزيت در قسمت
 باشد.شكل پذيري بسيار بالايي برخوردار مي
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 مقاومت كششي: -
 شود.جدا شدن قطعه پس از گسيختگي در اثر نيروي كششي ميوجود مواد كامپوزيت بكاررفته در داخل پانل، مانع از 

 وزن مصالح: -
چگالي حجمي بسيار پايين بدليل مجوف بودن مقطع، حمل و نقل راحت، عدم فروپاشي و عدم آوار در هنگام زلزله و نيز كاهش 

 باشد.ا مصالح سنتي ميهاي كامپوزيت در مقايسه بتلفات جاني در هنگام خرابي، از ديگر مزاياي ويژه اين پانل
 مقاومت فشاري: -

اكثر مصالح سنتي داراي مقاومت فشاري خوبي بوده است. مطالعات و آزمايشات انجام شده حاكي از مقاومت فشاري بسيارخوب 
 نمود.هاي بنايي استفاده توان از آنها به عنوان ديوار باربر در ساختمانها در مقايسه با مصالح سنتي بوده و مياين پانل

 مقاومت خمشي: -
شكل مقطع در نظر گرفته شده براي پانل كامپوزيت مورد مطالعه به نحوي است كه از ممان اينرسي بالايي برخوردار است. كه 

ها و مهار اي در اين پانلاين امر سبب افزايش مقاومت خمشي در مقطع خواهد شد. به منظور جلوگيري از شكست برون صفحه
 ]11[ شود.نبشي استفاده مي مناسب به سقف از

، باشدداراي يك روي كاملًا صاف مي E1  شوند. پانلبا ابعاد يكسان توليد و عرضه مي E2و E1  وال در دو نوعهاي ايزيپانل
داشت و روي ديگر بواسطه كاشي، سيمان،  لذا بيشتر براي ديوارهايي مناسب است كه فقط يك روي آن اَندود پلاستر گچ خواهد

نيز همانند همان پانل پيشين بوده، با اين تفاوت كه هر دو روي آن  E2 پانل .گرديد ها نماسازي خواهديا ساير پوشاننده سنگ
باشد كه بواسطه دو روي كاملاً صاف آن و نيز به جهت فرورفتگي باشد و براي ديوار بين اتاقها مناسب ميكاملاً صاف و سيقل مي

 تر گچ پوششي را نياز خواهد داشت.محل نوار درزگير، حداقل پلاس
 )( سفارشيمترسانتي 330تا  270ارتفاع: از   سانتيمتر 12ضخامت:    سانتيمتر 46عرض:  ؛ابعاد پانل

 كيلوگرم بر متر متربع 36 :وزن
 گرم بر سانتي متر مكعب 0,92 : مخصوص وزن

 2kg/cm 20: مقاومت فشاري
  2kg/m 200 :مقاومت خمشي
  dB   38: مقاومت صوتي
   k2W/m 1,11.  : ضريب حرارتي

 k2W/m  0,904.  :مقاومت حرارتي
 %              22,7 :آب جذب

سبكي بسيار زياد وزن ديوار  ،سرعت اجراي بسيار بالا و سريع، مقاوم و ايمن در برابر زلزله:  E2و E1 معرفي مزاياي محصول
صرفه جويي زياد در مصرف  ايران، كشور وجود كليه مواد اوليه در ،هاپانل امكان مدولار (پيش ساخته) و استاندارد كردن، در سازه
 ]8[انرژي 

نمايد كه بواسطه آن گچكاري ديوار ساختمان كاملا حذف خواهد هاي خود را طراحي و عرضه ميايزي وال بزودي نسل سوم پانل
 ]8[ .گرديد
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 ]E2  ]8 و E1مقطع پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني -1شكل
 

 ]8[مقايسة بين خصوصيات مكانيكي پانل كامپوزيت و آجر فشاري پس از انجام آزمايشات  -1جدول
 پانل كامپوزيت مسلح آجر 

 2kg/cm 5000 3800      مدول يانگ 
 2kg/cm 2 5,4    مقاومت برشي

 2kg/cm 12 18مقاومت فشاري  
 2kg/cm 7/1 4مقاومت كششي  

 
 هاآزمايش. 3

توسط شركت بناي رسيس انجام شده است. در اين تست مدل  19/6/1393آزمايش بر روي مدل واقعي در دانشگاه شريف مورخ 
قرار گرفته است. در اين آزمايش اسكلت از نوع  0.7gو  0.5gو  0.35gو  0.25gهايي با شتاب هاي آزمايشگاهي تحت زلزله

 240با تنش تسليم  A37ها از نوع باشد. فولاد استفاده شده در تمام قسمتيفلزي و اتصالات تير به ستون از نوع گيردار م
 باشد. وال) ميمگاپاسكال و مصالح بنايي از نوع پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني(ايزي

 
با بازشوي در و (مدل ميز لرزان)ديوار پركننده راست با بازشو و نماي سيمانكاري (موازي زلزله) و ديوار پركننده چپ -2شكل

 پنجره (عمود بر جهت زلزله)

 
 (مدل ميز لرزان) ديوار پركننده با بازشوي مركزي با نماي سيمانكاري (موازي زلزله) -3شكل

 
 از قاب 0.7g) تحت شتاب In Planجدايي ديوار پركننده موازي با جهت شتاب اعمالي ( -4شكل

در  0.35gبالاي ديوار و جدايي بين ديوار پركننده و قاب از شتاب  هاي بسيار جزئي در گوشهبا انجام آزمايشات، ترك
ي موازي جهت شتاب اعمالي اتفاق افتاده است كه با افزايش شتاب زلزله، بر ميزان عمق ترك و طول جدايي ديوار ديوارپركننده

 پركننده از قاب افزوده شده است.
 
 مدل سازي قاب فولادي. 4
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مان تير باشد، اگر التير و ستون فولادي ضخامت مقطع كمتر از يك پانزدهم بزرگترين بعد عضو مي با توجه به اينكه در مقاطع
مدل سازي شود، بايد در مش بندي، المانها بسيار ريز شود در نتيجه تعداد المانها بسيار زياد خواهد شد و  solidو ستون با 

مدل  shellايد ابعاد آن به هم نزديك باشند. بنابراين تير و ستون با خوب، ب solidشود. در ضمن يك المان زمان آناليز زياد مي
 سازي شده است. 

شناخته  S4Rباشد. اين المانها در آباكوس بصورت هاي چهارضلعي چهارگرهي ميمدل سازي قاب فولادي با استفاده از المان
(المان  QUADفته است. مش بندي از نوع گيري بصورت كاهش ياشوند. توابع شكل انتخابي از نوع خطي و انتگرالمي

(مش بندي منظم با تكنيك از بالا به پايين) انتخاب شده است. ابعاد مش بندي در تير  Structuredچهارضلعي) و تكنيك آن 
20mm  50و در ستونmm باشد.مي 

 
 مدل سازي ديوار پركننده  نانو كامپوزيت مسلح معدني(ايزي وال)     . 5

) مدل سازي شده است. توابع شكل انتخابي C3D8Rهاي سه بعدي هشت گرهي (، از نوع المان solidديوار پركننده با المان 
(مش  Sweep(المان شش وجهي) و تكنيك آن  Hexگيري بصورت كاهش يافته است. مش بندي از نوع از نوع خطي و انتگرال

 100mmانتخاب شده است. ابعاد مش بندي  Medial axis(137وريتم مياني (بندي منظم با تكنيك از بالا به پايين) با الگ
 باشد. مي

گردد. در اين روش براي مدل سازي رفتار ناحيه سازي رفتار مصالح ديوار پركننده، مدل ترك پخشي استفاده ميبراي مدل
جابجايي بخش غيرخطي بصورت جداول تنش  -خطي، مدول الاستيسيته مصالح و براي مدل سازي رفتار غيرخطي، نمودار نيرو

و ارتفاع سفارشي (تا زير سقف)  460mmهايي به عرض گردد. از طرفي اين ديوار پركننده متشكل از پانلكرنش معرفي مي
 شود. ها از چسب مخصوص استفاده ميباشد، براي اتصال پانلمي

 عبارت است از: ABAQUSمشخصات مصالح جهت معرفي به نرم افزار 
 مشخصات فولاد و پانل ديوار پركننده  -2جدول 

 / t(چگالي 
2mm( 

 / N( الاستيسيته مدول
2mm( 

 ضريب پواسون

 E -9 210000 0.3 7.85 فولاد
مصالح پانل ديوار 

 پركننده
9.2 E -10 380 0.25 

 
 كرنش فولاد -تنشمشخصات   -4 كرنش پانل                                    جدول -مشخصات تنش  -3جدول

   
 
 
 
 

مدل . 6 سازي تماس بين قاب و ديوار پركننده     

                                                           
پارتيشن هاي داخلي توليد مي  Abaqus/CAEهنگاميكه كاربر يك ناحيه ي پيچيده را از طريق الگوريتم محور مياني مش بندي مي كند،  -١٣٧ 

 كند.وچكتر پديد آمده را دانه بندي ميكند كه باعث ايجاد نواحي ساده تر براي مش بندي منظم شده و سپس  نواحي ك

تنش تسليم 
 (مگاپاسال)

 كرنش پلاستيك

2 0 
2 0,00526 

0,2 0,01578 

 كرنش پلاستيكتنش تسليم(مگاپاسال)
240 0 
370 0,19 
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وان نحوه تگردد و مييكديگر هستند، تعريف ميالمان تماسي، الماني است كه بين دو سطح كه به نحوي در ارتباط فيزيكي با 
شود، تعيين نمود. در تماس بين دو سطح، يك سطح بصورت ارتباط اين دو سطح را با رفتاري كه به المان تماسي نسبت داده مي

 گردد. اصلي و ديگري به نام تابع تعريف مي
سطح، تنش هاي سطح  -تعريف گردد. در حالت سطح سطح  -نقطه و يا سطح  -تواند بصورت تماس سطح المان تماسي مي

يق شود، دقيقتر است. بنابراين در ان تحقي هر دو المان اصلي و تابع در نظر گرفته ميتماس بعلت اينكه در اين حالت، شكل لبه
ت ي اين مزيت اسگردد. ولي دارانيز از اين نوع تماس استفاده شده است. اين نوع شبيه سازي باعث افزايش حجم محاسبات مي

  رساند.كه نفوذ سطح اصلي در سطح تابع را به حداقل مي
 گردد. وقتي سطوح درگردد. اين رابطه كمترين نفوذ بين دو سطح را باعث ميي تماسي از نوع تماس سخت تعريف ميرابطه

 شار بين آنها صفر گردد، ازتماس با يكديگر هستند، هر فشاري بين دو سطح تماس قابل انتقال است. دو سطح تماس اگر ف
ي بين آنها صفر شود، دوباره با يكديگر تماس خواهند داشت. ضريب شوند. سطوح جداگشته هنگاميكه فاصلهيكديگر جدا مي

 تعريف شده است.  0,7سطح، براي سطح تماس قاب و پانل برابر با  -اصطكاك براي حالت تماسي سطح
 
 ري (ديناميك سازه و ...) كنترل صحت مدل سازي با نتايج تئو. 7

پس از اينكه مدل تحليلي مطابق آنچه در بخش هاي قبل توضيح داده شد، ساخته شد، براي محاسبه سختي قاب از روش تحليل 
از چپ به راست به بالاترين نقطه  N 10000) معادل In Planاستاتيكي خطي استفاده شده است. بدين ترتيب كه نيرويي(

، ميزان 2) محاسبه شد. با استفاده از رابطه δ). پس از اتمام آناليز نرم افزار، ميزان جابجايي قاب (5قاب اعمال گرديد (شكل 
 سختي قاب به ترتيب زير محاسبه گرديد:

                   )1                                                 (                                                                                     
F = K . δ 
δ = 15.1176 
F = 10000 N                     K = 661 N / mm                                                                                                 

 باشد. گاه گيردار ميها در مورد يك قاب با اتصالات صلب و تكيهبرگرفته از مبحث ديناميك سازه 2 رابطه

K =         )2                                                                             (  

 كه در آن:
Ic ممان اينرسي مقطع ستون :    Ib     ممان اينرسي مقطع تير :h  ارتفاع ستون :     L طول تير :   E  مدول الاستيسيته :

 فولاد
 در قاب ميز لرزان هريك از پارامترها عبارتند از:

         2h= 300cm       L = 276cm     E = 2.1 e 6 Kg / cm      4Ic = 457.73 cm       4Ib = 541 cm 
شود. با توجه به نزديك بودن اين دو مقدار و داشتن خطاي به محاسبه مي  N / mm  636 برابر با  k، مقدار  2مطابق رابطه 

 پذيريم.، مدل سازي را مي %4ميزان 

 
جابجايي قاب تحت اثر نيروي  -5شكل 10000 N 

 هاي عددي. مدل سازي نمونه7

12.7< u1<11.4 

15.3< u1<14 

6.3 < u1<7.6 

0 <u1<1.3 mm 
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اند. به منظور دستيابي به اهداف متر بررسي شده 3متر و ارتفاع  6و  5(مدل ميز لرزان)،  3هاي در اين بخش سه قاب با دهانه
مورد بررسي  1x1.5mو  1x1m ،1.5x1.5m   ،1.5x1mموقعيت بازشو در ابعاد مختلف  3مورد نظر ديوارهاي پركننده، با 

 نشان داده شده است. 6اند. موقعيت قرارگيري اين بازشوها در شكل قرار گرفته

                     
 پايين -وسط      بالا -وسط         مركز

 نمايش موقعيت بازشو -6شكل
 

            
 ج                   الف                        ب             

 متر 6ي متر ج) قاب با دهانه 5ي متر) ب) قاب با دهانه 3متر الف) مدل ميزلرزان (دهانه  3انواع قاب با ارتفاع  -7 شكل
 مشخصات تير و ستون در قاب ها

 IPE140 تير؛      120x120x3mm + PL 140x3mmقاب مدل ميزلرزان: ستون؛  
  IPE240 تير؛     200x200x8mm   متر: ستون؛  5ي قاب با دهانه
    IPE270 تير؛     200x200x10mm   متر: ستون؛   6ي قاب با دهانه

 
 (تحليل نتايج)بررسي توزيع تنش ها و خرابي در ديوار پركننده داراي بازشو . 8

نشان داده شده است.   N 10000ن صفحهدر تصاوير تنش فشاري ديوار پركننده در گامهاي متناظر با نيروي اعمالي درو
 نشت تمركز آن دليل كه شودمي مشاهده حاصله تنشهاي در تغييراتي بازشو ايجاد شود، باهمانطور كه در تصاوير مشاهده مي

 باشد. مي بازشو اطراف در

   

 
 د)                        1x1.5mبازشو ج)                    1.5x1mبازشو ب)                  1x1mبازشوالف) 

 1.5x1.5mبازشو
 مدل ميز لرزان) -در مركز توزيع تنش در ديوار پركننده (بازشو  -8شكل 

 ***مناطق مشخص شده داراي پتانسيل ترك كششي مي باشد.
 

 مركزينامه هند و نيوزيلند در مدل ميز لرزان با بازشوي در آيين λمقايسه ضرايب  -5جدول 

شك موردف
 ل 

(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 
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 وسط -بالا نامه هند و نيوزيلند در مدل ميز لرزان با بازشودر آيين λمقايسه ضرايب  -6جدول 

 
 وسط -پايين بازشونامه هند و نيوزيلند در مدل ميز لرزان با در آيين λمقايسه ضرايب  -7جدول 

 
)N/mm( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

15,1 661 --------- ------ --------- ----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

4,2 661 --------- 2361 --------- 1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

6,4 661 1562 ------ 0,5298 0,6833 0,4565 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

7,7 661 1296 ------ 0,3736 0,5249 0,4565 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

7,8 661 1288 ------ 0,3687 0,5249 0,1848 

m1,5x1بازشو(6
.5( 

 1000
0 

9,5 661 1047 ------ 0,2271 0,2874 0,1848 

ف
شك موردد

 ل 
(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

 
)N/mm( 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

15,1 661 --------- ------ -------
-- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

4,2 661 --------- 2361 -------
-- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

6,35 661 1574 ---- 0,5372 0,6833 0,4565 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

8,6 661 1156 ---- 0,2912 0,5249 0,4565 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

7,1 661 1410 ---- 0,4615 0,5249 0,1848 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

9,7 661 1028 ---- 0,2157 0,2874 0,1848 

ف
شك موردد

 ل 
(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 
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 مركزيمتر و بازشوي  5نامه هند و نيوزيلند در مدل قاب با دهانه در آيين λمقايسه ضرايب   -8جدول 

 
 وسط -بالا با بازشو متر 5نامه هند و نيوزيلند در مدل قاب با دهانه در آيين λمقايسه ضرايب  -9جدول 

 
)N/mm( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

15,1 661 --------- ------ -------
-- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

4,2 661 --------- 2361 -------
-- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

5,1 661 1974 ---- 0,7722 0,6833 0,4565 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

6,1 661 1644 ---- 0,578 0,5249 0,4565 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

5,5 661 1801 ---- 0,6709 0,5249 0,1848 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

7,09 661 1410 ---- 0,4406 0,2874 0,1848 

ف
شك موردد

 ل 
(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

 
)N/mm( 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

3,67 2724 -------- ------ -------
-- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

1,916 2724 -------- 5219,5 -------
-- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

2,14 2724 4676 ------ 0,7822 0,8099 0,6852 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

2,23 2724 4486 ------ 0,7061 0,7149 0,6852 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

2,28 2724 4382 ------ 0,6643 0,7149 0,5278 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

2,40 2724 4171 ------ 0,5798 0,5723 0,5278 

ف
د

شك مورد
 ل

(نيرو
N( 

 

δ ) 
mm( 
 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  

)N/mm( 

Kinfill+
1K 

)N/mm(

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 
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 وسط -پايين متر با بازشو 5نامه هند و نيوزيلند در مدل قاب با دهانه در آيين λمقايسه ضرايب  -10جدول 

 
 مركزيمتر و بازشوي  6نامه هند و نيوزيلند در مدل قاب با دهانه در آيين λمقايسه ضرايب  -11جدول 

 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

3,67 2724 -------- ------ -------
-- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

1,916 2724 -------- 5219,5 -------
-- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

2,13 2724 4685 ------ 0,7859 0,80990,6852 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

2,34 2724 4283 ------ 0,6248 0,71490,6852 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

2,23 2724 4493 ------ 0,7087 0,71490,5278 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

2,48 2724 4029 ------ 0,5231 0,57230,5278 

ف
شك موردد

 ل 
(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

 
)N/mm( 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

3,67 2724 -------- ------ -------
-- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

1,916 2724 -------- 5219,5 -------
-- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

2,08 2724 4815 ------ 0,8381 0,8099 0,6852 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

2,172 2724 4604 ------ 0,7534 0,7149 0,6852 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

2,174 2724 4600 ------ 0,7519 0,7149 0,5278 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

2,31 2724 4336 ------ 0,6459 0,5723 0,5278 
ف

شك موردد
 ل 

(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

 
)N/mm( 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 
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 وسط -بالا متر با بازشو 6نامه هند و نيوزيلند در مدل قاب با دهانه در آيين λمقايسه ضرايب  -12جدول 
 

 وسط -پايين متر با بازشو 6نيوزيلند در مدل قاب با دهانه نامه هند و در آيين λمقايسه ضرايب  -13جدول 

 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

2,43 4107 --------- ---- -------
- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

1,418 4107 --------- 7053 -------
- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

1,52 4107 6565 ---- 0,8342 0,8389 0,7361 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

1,56 4107 6389 ---- 0,7745 0,7584 0,7361 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

1,59 4107 6293 ---- 0,7420 0,7584 0,6042 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

1,64 4107 6098 ---- 0,6758 0,6376 0,6042 

ف
شك موردد

 ل 
(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

 
)N/mm( 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

2,43 4107 --------- ---- -------
- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

1,418 4107 --------- 7053 -------
- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

1,52 4107 6575 ---- 0,8377 0,8389 0,7361 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

1,61 4107 6221 ---- 0,7176 0,7584 0,7361 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

1,56 4107 6393 ---- 0,7760 0,7584 0,6042 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

1,67 4107 5967 ---- 0,6314 0,6376 0,6042 

ف
شك موردد

 ل 
(نيرو
N( 
 

δ ) 
mm( 

 

1K)N/m
m( 

 قاب خالي

Kinfill-
1open+ K  
)N/mm( 

Kinfill+
1K 

 
)N/mm( 

-Kinfill
open 

Kinfill 

λ)هند( λنيوزيلند)
( 

--- قاب خالي1
- 

1000
0 

2,43 4107 --------- ---- -------
- 

----- ------ 

--- قاب با پانل2
- 

1000
0 

1,418 4107 --------- 7053 -------
- 

1 1 

m1x1(  1000بازشو(3
0 

1,50 4107 6631 ---- 0,8566 0,8389 0,7361 

m1,5x1بازشو(4
( 

 1000
0 

1,55 4107 6453 ---- 0,7963 0,7584 0,7361 

m1x1,5بازشو(5
( 

 1000
0 

1,57 4107 6381 ---- 0,7718 0,7584 0,6042 

,m1,5x1بازشو(6
5( 

 1000
0 

1,62 4107 6166,5 ---- 0,6991 0,6376 0,6042 
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، با افزايش سطح بازشو ميزان سختي قاب پرشده كاهش و ميزان جابجايي افزايش 13تا  5با توجه به نتايج ارائه شده در جداول 
بازشو يكسان مي باشد در  هر جدول با اينكه سطح كلي 5و  4ي رديفهاي گردد كه با مقايسهيافته است. همچنين ملاحظه مي

 حالت قرارگيري بازشو در:
 مركز، با افزايش پهناي بازشو و كاهش ارتفاع، سختي اندكي بيشتر كاهش يافته است. •
 بالا، با افزايش ارتفاع بازشو و كاهش پهنا، سختي اندكي بيشتر كاهش يافته است.  -وسط •
هاي ديگر (افزايش بيشتري بر كاهش سختي دارد ولي در مدلپايين، در مدل ميزلرزان ارتفاع بازشو تأثير  -وسط •

 ي قاب) تفاوت چنداني ندارند ولي پهناي بازشو مؤثرتر است.دهانه
 

 ميزلرزان)هاي هند و نيوزيلند(مدل نامه: پراكندگي نسبت سختي مدل عددي حول ميانگين و نتايج آيين14 جدول
  ميانگين مدل ابعاد بازشو

 مدل
واريانس  نيوزيلند هند

 حول هند
واريانس حول 

 نيوزيلند
واريانس حول 

 ميانگين
1x1m  ميز

 لرزان
0,6191 0,68330,45650,0363 0,0586 0,0321 

1.5x1m  ميز
 لرزان

0,4640 0,52490,18480,0385 0,1128 0,0348 

1.5x1.5m ميز
 لرزان

0,3084 0,28740,18480,0203 0,0351 0,0198 

1x1.5m  ميز
 لرزان

0,4842 0,52490,45650,0389 0,0380 0,0372 

 
 متر) 5هاي هند و نيوزيلند (قاب با دهانه نامه: پراكندگي نسبت سختي مدل عددي حول ميانگين و نتايج آيين15 جدول

ابعاد 
 بازشو

 ميانگين مدل
 مدل

واريانس  نيوزيلند هند
 حول هند

واريانس حول 
 نيوزيلند

واريانس حول 
 ميانگين

1x1m 5قاب با دهانه 
 متر

0,8050 0,8099 0,6852 0,0364 0,0507 0,0363 

1.5x1
m 

 5قاب با دهانه
 متر

0,7249 0,7149 0,5278 0,0345 0,0733 0,0344 

1.5x1.
5m 

 5قاب با دهانه
 متر

0,6410 0,5723 0,5278 0,0543 0,0624 0,0496 

1x1.5
m 

 5قاب با دهانه
 متر

0,7331 0,7149 0,6852 0,0541 0,0561 0,0538 

 
 )متر 6هاي هند و نيوزيلند(قاب با دهانه نامه: پراكندگي نسبت سختي مدل عددي حول ميانگين و نتايج آيين16 جدول

ابعاد 
 بازشو

 ميانگين مدل
 مدل

واريانس  نيوزيلند هند
 حول هند

واريانس حول 
 نيوزيلند

واريانس حول 
 ميانگين

1x1m 6قاب با دهانه 
 متر

0,8429 0,8389 0,7361 0,0267 0,0381 0,0267 
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1.5x1
m 

 6قاب با دهانه
 متر

0,7757 0,7584 0,6042 0,0290 0,0581 0,0287 

1.5x1.
5m 

 6قاب با دهانه
 متر

0,7082 0,6376 0,6042 0,0489 0,0547 0,0439 

1x1.5
m 

 6قاب با دهانه
 متر

0,7839 0,7584 0,7361 0,0423 0,0439 0,0416 

 
نامه هند به واقعيت نزديكتر است. ميزان واريانس حول )، نتايج حاصل از آيين16و15، 14نتايج حاصل از جداول (با توجه به 

 هاي عددي نزديك به هم هستند. ميانگين و واريانس حول هند نمونه
 با بازشو تقسيم بر سختي ميانقاب بدون بازشو * منظور از نسبت سختي عبارت است از سختي ميانقاب

 منظور از پراكندگي همان واريانس در رياضيات مي باشد.* 
 ب) آورده شده است. -10الف و  -10هاي (و شكل 18و  17هاي عددي در جداول روابط بدست آمده از نتايج مدل

 : مقايسه روابط بدست امده از نتايج عددي و ايين نامه هند17 جدول
 هندنامه رابطه آيين رابطه مدل عددي موقعيت بازشو

  λ= 1 - 2.94 λ= 1 - 2.5 مركز
 λ= 1 – 3   λ= 1 - 2.5 بالا -وسط
 λ= 0.96-1.84 پايين -وسط

  
λ= 1 - 2.5  

 باشد.بترتيب سطح بازشو و سطح ديوار پركننده مي PAو  0Aكه در آن 
 

 نيوزيلند نامه ايين و عددي نتايج از امده بدست روابط مقايسه: 18 جدول
موقعيت 

 بازشو
نامه رابطه آيين رابطه مدل عددي

 نيوزيلند
 λ= 1.032 – 1.4 λ= 1 – 1.5 مركز
 λ= 0.975 – 1.25 λ= 1– 1.5 بالا -وسط
 -وسط
 پايين

λ= 0.924 – 0.69 λ= 1– 1.5 

 باشد.ي ديوار پركننده ميبازشو و دهانه يدهانهبترتيب  iLو  0Lكه در آن 
 

ضريب كاهش سختي ديوار از نوعي پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني به نسبت سطح بازشو به سطح  -الف -10 شكل
 ديوار پركننده

 
 
 

ار به نسبت سطح بازشو به سطح ديوضريب كاهش سختي ديوار از نوعي پانل سبك نانو كامپوزيت مسلح معدني  -ب -10 شكل
 پركننده
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 هاي هند و نيوزيلندنامهپراكندگي نسبت سختي مدل عددي ميزلرزان حول ميانگين و نتايج آيين -11 شكل
 
  
  

 هاي هند و نيوزيلندنامهحول ميانگين و نتايج آيينمتر  5قاب با دهانه پراكندگي نسبت سختي مدل عددي  -12 شكل
 

     
  

 هاي هند و نيوزيلندنامهحول ميانگين و نتايج آيينمتر  6قاب با دهانه پراكندگي نسبت سختي مدل عددي  -13 شكل
 
 . نتيجه گيري9

موقعيت مختلف  3وال براي ديوار، برهمكنش اين ديوار با و بدون بازشو با در اين مقاله مبتني بر محصول جديدي به نام ايزي
ه ها ديدو ضرورت توجه به افزايش سختي و كاهش جابجايي قاب با وجود ديوار پركننده در طراحي در قاب فولادي بررسي شد

 شد، همچنين موارد زير ملاحظه گرديد:
با افزايش سطح بازشوها، به نسبت سطح بازشو، سختي افزايش كمتري يافته است و با يكسان بودن سطح بازشو در  •

در حالت قرارگيري بازشو در مركز، با افزايش پهناي بازشو و كاهش ارتفاع، سختي اندكي بيشتر كاهش يافته است ودر يك قاب 
بالا، با افزايش ارتفاع بازشو و كاهش پهنا، سختي اندكي بيشتر كاهش يافته است ودر حالت  -حالت قرارگيري بازشو در وسط

 لرزان ارتفاع تأثير بيشتري بر كاهش سختي دارد. پايين، در مدل ميز -قرارگيري بازشو در وسط
 .سختي قاب پرشدهافزايش آثار مثبت ديوارهاي پركننده بر  •
 .آثار منفي بازشوها در كاهش سختي قاب پرشده •
 ي هند.نامههاي عددي با نتايج حاصل از آييننزديك بودن نتايج نمونه •
 ركننده.ارجح بودن قرارگيري بازشوها در يك سوم مياني ديوارپ •
 

 تشكر و قدرداني
وال) به خاطر همكاري در ارائه نتايج آزمايشگاهي پانل كامپوزيت از شركت بناي رسيس (مبتكر و سازنده محصولات ديوار ايزي

 گردد.تشكر مي
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Sensitivity analysis of the effect of centeral opening in the infilled 
frames of kind nanocomposite panel on reducing the stiffness 
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Abstract. This research is done in order to investigate the interaction between a kind of reinforced 
composite panel with steel frame. In this research the negative and positive effects of infilled walls from 
a kind of reinforced light-weight composite panel on seismic behaviour of steel frames with opening is 
investigated. Results of modeling is compared with the results of presented Inian and Newziland 
regulations about openings. Numerical modelings is done with ABAQUS finent elements. First by 
Comparison numerical modeling results with experimental and analytic results,  the correctness of 
chosen method for modeling of infilled walls from a kind of reinforced light-weight composite panel is 


