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چکیده
پانلهای سهبعدی يكي از سيستمهای ساختمانسازی نوين است كه ميتوان آنها را در دسته ساختمانهاای صانعتي قارار داد ايان مقالاه باه
بررسي مقايسهای رفتار اجزاء سازه پانل سهبعدی ارتقا يافته تحت بار جانبي در حالت مستقل و سيستم پرداخته ميشود در واقع سعي شده به
طور همزمان اثر تقويت پانلهای سهبعدی و اثر حالت سيستم (ديوار مستقل L ،شكل و  BOXشكل) با آرماتورهای تقويتي با زواياای مختلا
بر روی پانلهای سهبعدی بررسي شود نتايج نشان ميدهد كه در ديوارهای  Lو  BOXشاكل اساتداده از آرمااتور تقاويتي  99درجاه بهتارين
افزايش ظرفيت را به همراه خواهد داشت
واژگانکلیدی :پانلهای سهبعدی ،حالت مستقل و سيستم ،ارتقا ظرفيت باربری جانبي ،تقویت پانل.

شكل ( )1ديوار  3Dپانل []1

-1مقدمه 
امروزه با رشد روز افزون توجه به سبک ساازی و اساتداده
از اجزاء پيشساخته ،كاربرد پانلهای  3Dدر صانعت سااختمان
رواج پيدا كرده است شكل( )1نمايي از يک پانل را نشاان ماي
دهد [ ]1از جمله مزايای اين پانلها ميتوان باه كااهش وزن و
ايمني بيشتر ساختمان در برابار زلزلاه (حادود  29درصاد وزن
ساختمان كااهش مايياباد ،كاه مقايساه آن در جادو ( )1باا
ساختمان بتني انجام شده اسات ) ،تقليال زماان اجارا ،سارعت
حمل و نقل و سهولت در ارتداع و مناطق صعب العباور ،عاايق
صوت و رطوبت ،مصرف بهينه انرژی و

]Fig. 1. 3D Panel wall [1

اشاره كرد []2
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بررسي رفتار ديوار باربر متشكل از پانل سهبعدی ارتقا يافته تحت بار
جدول .1مقايسه وزني پانلي و اسكلت بتني []2
Weight kg
2

3D Panel

Concrete

450
440
890

550
400
200
1150

اقتصادی به جای ساختمانهای آجری به وسيله آقاای تاپينا

m

floor
Walls
Skeleton
Total



 1491مقالهای با عنوان پانلهای پايشسااخته بتناي ،ياک راه حال
عنوان نقطه آغازين صنعت پانلهای پيشساخته مطرح شاد اولاين
فعاليت در زمينه پانلهای ساندويچي بتني باه وسايله هلمبار در
سا  1417انجام شده است .در ساا  1412اولاين پاژوهشهاای

Table. 1. Compare the weight of the 3D panel structure and
] concrete structure [2

سازهای تحت عنوان آزمايش كمانش پانلها به وسيله كيمال انجاام
شد مسلح كردن پانالهاای بتناي براسااس حالات هاای مختلا

سهبعدی 
-2انواعپانلهای 

بارگذاری با در نظر گرفتن رفتار غير خطي در ساا  1411توسا

اين پانلهای سهبعدی به دو نوع پانلهای ديواری و پانلهاای
ك

باه

جوكال و سارجا انجام گرديده اسات [ ]2-8تااكنون پاژوهشهاای

تقسيمبندی ميشوند:

مستقيمي روی اثر سيستم در  3Dپانلها در حالت تقويات شاده باا
آرماتور ،وجود ندارد در اين مقاله ناه تنهاا باه تاثثير آرمااتورهاای

 -1-2مشخصات پانلهای دیواری

تقويتي پرداخته ميشود بلكه اثر همزمان آنها در حالات سيساتم ياا

از پانلهای ديوار به صورت المان باربر قائم و همچنين عنصار

مستقل ،بررسي ميشود

مقاوم در برابر زلزله استداده ميشود در اين پانلهاا ضاخامت الياه
پلي استايرن  1سانتيمتر و فاصله دو شبكه از يكاديگر  17ساانتي-

سهبعدی 
-4تعیینمشخصاتسازههایپانلی 

متر است همچنين ضخامت بتن شات كريتي  9ساانتيمتار در هار

 -1-4تعیین جابهجایی هدف

طرف ديوار است شكل ( )2مشخصات پانل ديواری را نشان ماي-

در روش ضاارايب جابااهجااايي ابتاادا ياک تحلي ال اسااتاتيكي

دهد []2

غيرخطي انجام و منحني برش پاياه در مقابال جاباهجاايي جاانبي
نقطهی كنتر به دست آورده ميشود از روی اين منحني به دسات

شكل  .2مشخصات پانل ديواری ،مقاطع طولي پانلها []2

آمده ميتوان تغيير مكان هادف را باه دسات آورد براسااس ايان
روش ابتدا بايد تغييرمكاان هادف براسااس رابطاهی زيار بدسات
آورده شود:
()1

]Fig. 2. Property panels, panels longitudinal sections [2
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اصالح تغيير مكان طيدي سيستم يک درجهی آزادی باه تغييرمكاان
بام سيستم چند درجهی آزادی C1 ،ضاريب اصاالح بارای تباديل
تغييرمكانهای محاسبه شده از پاسخ خطاي االساتيک باه مااكزيمم

به صورت دا يکطرفه عمل ميكند كاه ايان رفتاار

تغييار مكااانهااای غيراالسااتيک مااورد انتظاار سااازه C2 ،ضااريب

به دليل وجاود اعضاای برشاگير در جهات طاولي پانال اسات
ضخامت اليه پلي استايرن بر اساس طراحي دا ك

g

e

T
4

a
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t



كه  Teزمان تناوب اصلي مؤثر ساختمان C0 ،ضريب اصالح بارای

 -2-2مشخصات پانلهای کف
پانل ك

2

اصالحي برای در نظر گرفتن شاكل منحناي هيساترزيس ،كااهش

باين  1تاا 17

سختي و زوا مقاومت اعضای سازهای بر ماكزيمم تغيير مكاانهاا،

سانتي متر متغير است

 Cضريب اصالحي برای در نظر گارفتن افازايش تغييرمكاانهاای

-3تاریخچه 

ناش اي از آثااار  Ki ]8[ .P-Deltaو  Keبااه ترتي اب سااختي جااانبي

تاريخچه پژوهش های انجام شده روی پانلهای پايشسااخته

االستيک و سختي جانبي مؤثر سازه در جهات بررساي شاده و Ti

بتني مربوط به سا های  1491تا  1400ميالدی اسات در ساتتامبر

زمان تناوب اصلي سازه هستند كه به وسيلهی آن  Teزماان تنااوب
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اصلي مؤثر سازه با استداده از رابطهی زير بدست ميآيد:
()2

بدين ترتيب ضرايب مربوط به جابهجايي هادف باه صاورت
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زير است:

T

مقادير  C0با استداده از جدو ( )2محاسبه خواهد شد
همچنين  C1به صورت زير محاسبه ميشود:
()3
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 -2-4تعیین سختی سازه
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سختي سازه در دو نقطه ابتدای نمودار باار افازون و در نقطاه



e

 7/1 Vyمانند شكل ( )3محاسبه ميشود

T

شكل  .3نمودار بار افزون []9

كه  TSزمان تناوب مشاتر باين دو ناحياهی شاتاب ثابات و
سرعت ثابت در طي

C 1  1 .4 7 4 4

C0 1

بازتاب طرح است كه براسااس جادو ()3

آييننامه  2771محاسبه ميشود [ ]8همچنين مقادير  C2با اساتداده
از جدو ( )3محاسبه ميشود ضريب  C3بستگي به شيب خ در
سازههای دارای ساختي
ناحيهی غيراالستيک دارد اين ضريب برای 
پس از تسليم مثبت و مندي متداوت است ضاريب  C3بارای ساازه
های دارای سختي پس از تسليم مثبت برابر با ياک اسات و بارای
سازههای داری سختي پس از تسليم مندي برابر است با:

 R  1

1 .5

)(9

e



 1 .0 

T

]Fig. 3. Push-over diagram [9

3

شكل  9مد و چگونگي بارگذاری ديوار مستقل

C

حداقل مقادير  C3از رابطهی زير بدست ميآيد:
  0 .1

)(1

 1 .0 

T

3

C

جدول  .2مقادير ]8[ C0
Other buildings
Any Load

Shear Buildings

Number of
floors

1.0
1.15
1.2
1.2
1.2

1
2
3
5
10 and
more

Uniform load
distribution

1.0
1.2
1.3
1.4
1.5

Fig. 4. Model and how to load independent Wall

-5بررسیعملکردپانلهایسهبعدی ومدد -
هایساختهشده 
بهمنظور بررسي رفتار ديوارهای پانل سهبعدی تحات بارهاای
سيكلي و ثابت 29 ،نمونه پانل ديواری با ابعاد نزدياک باه واقعيات

]Table. 2. C0 Amounts [8

( 317×317سانتيمتر) در حالات دياوار مساتقل ،دياوار  Lشاكل،

جدول  .3مقادير ]8[ C2
T≤0.1

T≥Ts
Type2

Type1

Type2

Type1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.0

1.3

1.0

1.2

1.0

1.5

ديوار  Lشكل سق

The desired
performance
level
Usability
flawlessly
Life safety

دار ،ديوار  BOXشكل با بارگاذاری متقاارن،

ديوار  BOXشكل باا بارگاذاری نامتقاارن و دياوار  BOXشاكل
سق

دار كه هر مد همراه با آرماتور تقاويتي باا زواياای 99 ،37

و 17درجه در نرم افزار  ABAQUSتحات بارگاذاری اساتاتيكي
قرار ميگيرد اين بارگذاری به صورت يک تغييار مكاان معاين در

The brink of
collapse

انتهای ديوار به صورت رفات و برگشاتي قارار مايگيارد در ايان

]Table, 3. C2 amounts [8
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حالت يک انتهای ديوار به حالت گيردار تعري

اميد رضاييفر و همكاران
جدول  .6مقادير تنش كرنش كششي بتن []10

شاده و باا اعماا

تدريجي يک جابهجايي مشخص به انتهاای دياوار و انادازهگياری

cracking strain

Strain

)Stress (MPa

0.000000

0.000083

1.77

0.000052

0.000104

1.41

0.000307

0.000333

0.72

0.000719

0.000724

0.16

نيروی ايجاد شده در ديوار ،منحني بار افزون ترسيم ميشود (شكل
)9
برای مد سازی بتن از المان هشات گرهاي  Solid C3D8كاه
ابعاد هر مش برای المان  1×1سانتيمتر مرباع اسات و بارای ماد

]Table. 6. Concrete tensile stress-strain values [10

سازی ميلگرد از المان دو گرهي  B31 Beamاساتداده شاد ميلگرهاا

مد های ساخته شده را ميتوان به  9گروه كلي تقسايم نماود

با استداده از تكنيک  Embedded Regionsباه باتن متصال شادهاناد

كه هر گروه دارای شاش ماد اسات در گاروه او دياوار بادون

همچنين پارامترهای خساارت پالساتيک باتن مطاابق جادو (،)9

آرماتور تقويتي است در گاروه دوم تماام ماد هاا دارای آرمااتور

مقادير تنش كرنش فشاری بتن مطابق جادو ( )9و مقاادير تانش

تقويتي  37درجه است همچنين در گروههاای ساوم و چهاارم باه

كرنش كششي بتن مطابق با جادو ( )1بدسات آماد قابال گداتن

ترتيب ديوارها دارای آرماتور تقويتي  99و  17درجاه اسات قابال

است به دليل مقاومت پايين پلي استايرن نسبت به باتن و فاوالد ،از

ذكر است كه زاويه آرماتورهاای تقاويتي باا افاق ماد نظار اسات

مقاومت آن چشمپوشي شده است

آرماتورهای تقويتي ،آرماتور آجدار با قطر  17ميليمتار اسات هار
يک از گروهها شامل شش مد و در مد او ديوار مساتقل ماد

جدول  .4پارامترهای خسارت پالستيک بتن []10
K

fb / fc

Eccentricity

Dilation Angle

0/67

1

0.05

30

شده است در مد های دوم و سوم به ترتيب ديوار  Lشكل بادون
سق

و ديوار  Lشكل سق دار بررسي شده است در مد چهارم

ديوار  BOXشكل بدون سق  ،تحت يک بارگذاری متقاارن قارار

]Table. 4. Plastic damage parameters of concrete [10

گرفته است در مد پانچم بارگاذاری باه صاورت نامتقاارن وارد

جدول  .5مقادير تنش كرنش فشاری بتن []10
Plastic strain

Inelastic
strain

Strain

Stress
)(𝑴𝑷a

0/00000

0.00000

0.000741

19.22

0/00013

0.00014

0.0011405

27.33

0.00033

0.00037

0.001595

33.71

0.00064

0.00072

0.002076

37.31

0.00107

0.00121

0.0026102

38.44

0.00186

0.00209

0.003436

36.79

0.00276

0.00311

0.004324

33.26

0.00376

0.00423

0.005294

29.20

0.00484

0.00543

0.006349

25.30

0.00667

0.00752

0.00825

21.92

0.00701

0.00793

0.008623

19.07

0.00805

0.00925

0.009856

16.67

0.00891

0.01063

0.011165

14./64

0.00000

0.01351

0.01390

11.53

ميشود مد آخر ديوار  BOXشكل سق
است كه سق

دار است الزم به ذكر

ها به صاورت صالب ماد شادهاناد جادو ()0

چگونگي نامگذاری اين مد ها را نشان ميدهد
جدول  .7چگونگي نامگذاری مد ها
Number of
characters
First letter
(This determines
the shape of the
)wall
Second letter
(condition of the
)roof and load

Third
(Availability and
angle
reinforcement
)armature

sign

explanation

I
L
B

Single wall
L-shape wall
Box-shape wall

O

No roof and symmetrical
load
Without a roof load
asymmetrical
Roof and symmetrical load
Without additional
reinforcement
extra reinforcement with
an angle of 30 degrees
extra reinforcement with
an angle of 45 degrees
extra reinforcement with
an angle of 60 degrees

T
R
A00
A30
A45
A60

]Table. 5. Pressure strain stresses of concrete [10

Table. 7. How naming models
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الزم به ذكر است تمام مد ها در يک طبقه ساخته شدهاناد در

همانگونه كه در منحني بار افزون شكل ( )4مشاهده مايشاود،

شكل ( )9پالن مد های  Lو  BOXشكل نماايش داده شادهاسات

برای بدست آوردن جابهجايي هدف از منحني بار افازون دوخطاي

در شااكلهااای ( 1و  )0بااه ترتيااب جزئيااات ميلگااردگااذاری و

استداده ميشود همچناين بيشاينه ظرفيات بااربری در دياوار پانال

مشخصات هندسي ،ديوار  Lو  BOXنمايش داده ميشود

سهبعدی مستقل بدون آرماتور تقويتي 19/9 ،كيلونياوتن اسات در
ادامه سطح زير منحني بار افزون مورد محاسبه واقع شده است ،كاه

شكل  .5پالن مد  Lشكل و  BOXشكل

هر چه اين عدد بزرگتر باشد سازه جذب انارژی بيشاتری خواهاد
داشت مساحت زير منحني بار افزون برابر  241نيوتن -متر اسات
ديوار پانلي مجزا بدون بازشو به دليل نوع مصالح و رفتار سهبعادی
دارای سختي زياد بوده و ابعاد نموناه طاوری باوده كاه تاا حادود
زيادی رفتار خمشي از خود بروز داده است ،تر ها در ابتدا بيشاتر

Fig. 5. Model L-shaped plan and figure Box

از نوع كششي ناشي از خمش بودند و در تغييار مكاانهاای بااالتر

شكل  .6جزئيات ميلگردگذاری مد  Lشكل

تر های برشي رخ دادند به همين دليل منحني باار– تغييار مكاان
پانل ،ناحياه غيرخطاي كوتااهي داشاته كاه نشاان دهناده ضاريب
شكلپذيری كم پانل بوده است
شكل  .9نمودار بارافزون پانل مستقل بدون آرماتور

Fig. 6. Details of L-shaped rebar pricing model

شكل  .7جزئيات ميلگردگذاری مد  BOXشكل

Fig. 9. Push-over diagram of sigle wall without extra
reinforcement
Fig. 7. Details Box-shaped rebar pricing model

 -1-5درستیآزمایی مدل نرم افزاری

در شكل ( )1نيز جزئيات ميلگردگذاری و مشخصات هندسي

پانلهای آزمايش شده به وسيله نرمافزار  ABAQUSمد ساازی

پانل سقدي به همراه ميلگردهای اتصا پانل ديوار باه پانال ساق

شد و همان تغيير مكاان هاای اعماا شاده در روش آزمايشاگاهي

نمايش داده شدهاست

برای پانلهای مد شده تعري

شكل  .8جزئيات ميلگردگذاری مد  BOXشكل سق دار

ميشود

اعما شراي تكيهگاهي و بارگذاری به گونهای است كه يک
انتهای ديوار به تكيهگاه گيردار متصل اسات و باه انتهاای ديگار آن
بارگذاری جانبي وارد ميشود چگونگي بارگذاری به صورت ياک
تغيير مكان اعمالي بر انتهای ديوار است در واقاع شاراي آرمااتور
گذاری مانند بخش  1-2و شكل ( )2است و شراي تكياه گااهي،
به صورت تكيهگاه كامل گيرداری ابتدای ديوار و انتهای دياوار آزاد،

Fig. 8 Details Box-shaped with roof rebar pricing model
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بررسي رفتار ديوار باربر متشكل از پانل سهبعدی ارتقا يافته تحت بار

شكل  .12منحني بار افزون مقايسهای پانل بدون آرماتور تقويتي

است بارگذاری ديوار مانند مد های نارم افازاری ،باه انتهاای آزاد
ديوار به صورت جابهجايي اعما ميشاود همچناين ابعااد دياوار
مستقل مورد آزمايش و مد شده برای درساتيآزماايي127×129 ،
سانتيمتار اسات نماای عماومي اساتقرار نموناه پانال و سيساتم
بارگذاری به صورت شكل ( )17است
شكل  .11نمای عمومي استقرار نمونه پانل و سيستم بارگذاری []11

Figure. 12. Push-over curve comparing panel without
additional reinforcement

با توجه به شكل ( )12و جدو ( ،)1ميتوان نتيجه گرفات
كه متصل كردن دو ديوار پانل به يكديگر به صاورت  Lشاكل
بدون وجود سق

و بدون وجود آرماتور تقويتي نه تنها باعا

افزايش مقاومت سازه نخواهد شد ،بلكه به دليل به وجود آمدن

]Fig. 10. General view of panels and system load [11

پيچش در سازه ،مقاومت ديوار كاهش خواهد يافت اگر چه باا
اضافه نمودن سق

با مقايسه منحني نيرو -جابهجاايي حاصال از تحليال عاددی

به اين سيستم ،ظرفيات بااربری جاانبي باه

مااد اجاازاء محاادود بااا اسااتداده از ناارمافاازار آباااكوس بااا مااد

ميزان  34درصد افزايش خواهد يافت ،باياد توجاه نماود دليال

آزمايشگاهي جهاانتور -كبيار [ ،]11درساتي ماد ساازی بررساي

اين افازايش مقاومات ،كااهش چشامگير اثار پايچش از ساازه

ميشود با توجه به شكل ( )11مشاهده ميشاود كاه ماد سااخته

خواهد بود در حالات  BOXشاكل ،ظرفيات بااربری جاانبي

شده از دقت قابل قبولي برخوردار است

ديوار نسبت به يک ديوار مستقل حدود سه برابر افازايش پيادا
خواهد كرد ولاي چنانچاه در حالات  BOXشاكل بارگاذاری
نامتقارن باع

شكل  .11نمودار بارافزون حاصل از تحليل نرمافزاری و آزمايشگاهي

به وجود آمدن پيچش در سازه شود ،اين افزايش

باربری به ميزان درصد خواهد بود قابل ذكر است اضافه نمودن
سق

به پانلها ،تنها  17درصد افزايش ظرفيت خواهد داشات

با توجه به اين قضيه ،با به وجود آوردن حالت  BOXشكل در
سازه ميتوان ظرفيت باربری را بهبود

بخشيد.

جدول  .8مقايسه نتايج پانلها بدون آرماتور تقويتي
row

Model’s
name

Load
capacity
)(N

)(N.m
Percent
increase
in load

absorbin
g energy

Increased
energy
absorption

Fig. 11. Push-over diagram of laboratory analysis and software

I-O-A00
1
L-O-A00 2
L-R-A00 3
B-O-A00 4
B-T-A00 5
B-R-A00 6
Table. 8. Compare the results of the panels without additional
reinforcement

15
14
21
46
22
50

 -2-5پانل بدون آرماتور تقویتی
شكل( )12منحني بار افزون مقايسهای پانل بادون آرمااتور
تقويتي در شش حالت ذكر شده را نشان ميدهد
68

0%
-4%
39%
197%
45%
222%

296
199
253
610
215
647

0%
-33%
-15%
106%
-27%
119%
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 -4-5پانل با آرماتور تقویتی  45درجه

 -3-5پانل با آرماتور تقویتی  33درجه
شكل ( )13منحني بار افزون مقايسهای پانل با آرماتور تقاويتي

شكل ( )19منحني بار افازون مقايساهای پانال باا آرمااتور

 37درجه در شش حالت ذكر شده را نشان ميدهد ايان ماد اثار

تقويتي  99درجه در شش حالت ذكر شده را نشان ميدهد اين

آرماتور تقويتي را به خوبي نشان مي دهاد باه طاوری كاه وجاود

مقادير در جدو ( )1آورده شده است ميتوان نتيجه گرفت كه

تحمل ديوار تحت بار پيچشاي خواهاد شاد

مانند آرماتور تقويتي  37درجه ،آرماتور تقاويتي باا زاوياه 99

به اين سيستم ،ظرفيت باربری جانبي به

درجه نيز عملكرد پانل را تحات پايچش وارد شاده باه خاوبي

ميزان تقريبي دو برابر اضافه خواهد شد در حالات  BOXشاكل،

بهبود بخشيده و به سازه اجازه ميدهد تحت اثر سيساتم عمال

ظرفيت باربری جانبي ديوار نسبت به يک ديوار مستقل حادود 9/9

نمايد يعني به طوری كاه طباق جادو ( )17مشاخص اسات

برابر افزايش پيدا خواهاد كارد حتاي در حالات  BOXشاكل باا

افزايش  99درصدی و سيساتم  Lشاكل

آرماتور تقويتي باع

حا با اضافه نمودن سق

بارگذاری نامتقارن كه اين بارگذاری باع

سيستم  Lشكل باع
سق

به وجود آمادن پايچش

در سازه خواهد گرديد ،اين افازايش بااربری باه ميازان  2/9برابار
خواهد بود قابل ذكر است اضافه نمودن سق

دار باع

افزايش  111درصدی خواهد شد

شكل  .14منحني بار افزون پانل با آرماتور تقويتي 99درجه

به پانال هاا ،باعا

افزايش حدود  1برابری ظرفيت باربری خواهد شد با توجه به ايان
قضيه ميتوان پيشنهاد نمود چنان چه امكان حذف پيچش ،از ساازه
وجود نداشته باشد با اضافه نمودن آرماتور تقويتي در سازه ميتوان
به طور چشمگيری ظرفيت باربری را بهبود بخشيد
شكل  .13منحني بار افزون پانل با آرماتور تقويتي 37درجه

Fig. 14. Pushover curve with the armature reinforcement panel
45 degrees

جدول  .11مقايسه نتايج پانلها با آرماتور تقويتي  99درجه
row

Model’s
name

Load
capacity
)(N

Percent
increase in
load

row

Model’s
name

Load
)capacity (N

)(N.m
Percent
increase in
load

absorbing
energy

Increased
energy
absorption

1
2
3
4
5
6

I-O-A30
L-O-A30
L-R-A30
B-O-A30
B-T-A30
B-R-A30

220
370
440
980
530
1260

0%
68%
101%
349%
143%
477%

587
745
597
1483
711
1991

0%
27%
2%
153%
21%
239%

)(N.m

جدول  .9مقايسه نتايج پانلها با آرماتور تقويتي  37درجه

absorbing
energy

1
2
3
4
5
6

Increased
energy
absorption

Fig. 13. Pushover curve with the armature reinforcement panel
30 degrees

I-O-A45

290

0%

573

0%

L-O-A45
L-R-A45
B-O-A45
B-T-A45
B-R-A45

450
620
1110
680
1410

54%
111%
276%
131%
377%

632
780
1359
887
1587

10%
36%
137%
55%
177%

Table. 10. Compare the results with the armature
reinforcement panel 45 degrees

در حالت  BOXشكل ،ظرفيت باربری جانبي ديوار نسابت
به يک ديوار مساتقل  201درصاد افازايش پيادا خواهاد كارد

Table. 9. Compare the results with the armature reinforcement
panel 30 degrees

همچنين در حالت  BOXشكل با بارگذاری نامتقارن و با توجه
69
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به وجاود آمادن پايچش در ساازه

جلوگيری خواهد كرد در ادامه با قرار دادن بارگذاری به حالت

خواهد شد ،اين افزايش باربری به ميازان  131درصاد خواهاد

نامتقارن يعني اعما بارگذاری به انتهای فقا ياک دياوار (باه

به اينكه اين بارگذاری باع

بود قابل ذكر است اضافه نماودن ساق

جای دو ديوار) ظرفيت باربری جانبي نسبت باه دياوار مساتقل

باه پانال هاا ،باعا

افزايش  300درصدی ظرفيت بااربری خواهاد شاد در حالات

 13درصد افزايش مييابد ميتوان با بررسي ظرفيت كل سيستم

 BOXشكل افزايش جذب انرژی سازه در حالت نبود پايچش

و ديوار بيان نمود بارگذاری نامتقارن ظرفيت باربری كل سيستم

حدود  197درصد افزايش خواهد يافت ولي در حالات وجاود

را كاهش خواهد داد ولي در ظرفيت ديوار بررسي شده كااهش

بار نامتقارن اين افزايش  99درصد خواهد بود

حس نخواهد شد بلكه از ظرفيت ساير اجازای سيساتم كاساته

ديوارهای تقويت شده با آرماتور  99درجه بهعناوان ديوارهاای

خواهد شد در حالت  BOXسق

ايدهآ در نظر گرفته شدهاند باه هماين منظاور بارای بررساي

جانبي به ميزان  117درصد بيشتر از ديوار مستقل خواهاد باود

دقيقتر اثر سيستم روی پانل سهبعدی ،پاس از آن كاه ظرفيات

كه اين امر به دليل وجود ساق

صالب در انتهاای آزاد دياوار

جانبي ديوار مستقل تعيين شد ،تنها ظرفيت همان ديوار بعاد از

است

دار ،افزايش ظرفيت باربری

قرار گرفتن در سيستم محاسبه ميشود (شكل )19
جدول  .11مقايسه نتايج كمي يک ديوار مستقل در حالت سيستم با آرماتور
تقويتي  99درجه

شكل  .15ديوار در نظر گرفته شده در حالت سيستم
row
1
2
3
4
5
6

Fig. 15. The system is intended Wall

نتايج حاصال از ايان تحليال در جادو ( )11آورده شاده

Model’s
name

The
maximum
capacity of a
)wall (kN

Capacity
percent
increase

I-O-A45
L-O-A45
L-R-A45
B-O-A45
B-T-A45
B-R-A45

295
357
583
480
480
620

0%
21%
98%
63%
63%
100%

Table. 11. Compare the results of the independent state of the
system a bit of a wall with additional fittings 45 °

است از تحليل انجام شده نتيجه گرفته ميشود ديوار مستقل باا
آرماتور تقويتي كه بعد از اتصا باه دياوار عماود بار خاود باه
حالت  Lشكل تبديل ميشود ،افزايش ظرفيت باربری جانبي به

 -5-5پانل با آرماتور تقویتی  03درجه

ميزان  21درصد خواهد داشت اماا باه دليال باه وجاود آمادن

بااا اسااتداده از نتااايج شااكل ( )11و جاادو مقايسااهای

پيچش در مجموعه ايان افازايش ظرفيات چنادان قابال توجاه

( )12ماايتااوان نتيجااه گرفاات كااه بهبااود رفتااار سااازه در اثاار

برای حذف اثر پايچش

افاازايش آرماااتور تقااويتي بااا زاويااه  17درجااه باارای بررسااي

ظرفيت باربری جانبي حدود  2برابر خواهاد شاد ،كاه افازايش

بارجانبي قابال تحمال ،مانناد رفتاار ساازه باا وجاود آرمااتور

قابل توجهي محسوب ميشود چنانچه با اتصا دياوار مساتقل

تقويتي باا زاوياه  99درجاه اسات باه گوناه ای كاه مايتاوان

به سه ديوار ديگر ،سيستم  BOXشكل تشكيل شود در حالات

اين بهبود رفتاار را تايياد كارد ولاي تحات عملكارد  Lشاكل

بارگذاری متقارن افزايش  13درصدی حاصل خواهد شاد ايان

ساق

دار جااذب اناارژی سااازه كاااهش خواهااد يافاات دلياال

افزايش ظرفيت به دليل اتصا دو ديوار عمود بر دياوار مساتقل

اين امر كااهش جاباهجاايي مجااز در حالات  Lشاكل اسات

افزايش ممان اينرسي ساازه خواهاد

تغيياری در ميازان

نخواهد بود حا با اضافه نمودن سق

اصلي در ابتدا و انتها باع

بود همچنين تقارن سازه باع

هر چناد در حالات  Lشاكل بادون ساق

به وجود نيامادن لنگار پايچش

جااذب اناارژی بااه وجااود نماايآيااد در حالاات  BOXشااكل

اضافي در ديوار مي شاود كاه از كااهش ظرفيات بااربر جاانبي

نيااز ظرفياات باااربری جااانبي در حالاات وجااود آرماااتور
70

مجله علمي – پژوهشي مهندسي عمران مدرس

دوره هددهم  /شماره  / 9سا 1341

تقويتي  17درجه شابيه باه آرمااتور تقاويتي  99درجاه اسات
در حالاات بارگااذاری متقااارن و وجااود سااق

رفتار تقريباً مشابهي خواهد داشت و حدود  47درصاد ظرفيات
باربری جانبي را بهبود خواهد بخشيد همچنين آرماتور با زاويه

بااه ترتيااب بااه

 37درجه 91 ،درصد افزايش ظرفيت باربری را به همراه خواهد

ميزان  91و  10درصد افزايش جذب انرژی وجود دارد

داشت ولي از نظر جذب انارژی آرمااتور باا زاوياه  17درجاه
شكل  .16منحني بارافزون مقايسهای پانل با آرماتور تقويتي  17درجه

افاازايش 102

بهتاارين عملكاارد را دارد بااه گونااهای كااه باعا

درصدی خواهد شد ولي آرماتورهاای  37و  99درجاه باعا
افاازايش  49درصاادی خواهااد شااد بنااابراين باارای تقوياات
ديوارهای مستقل استداده از آرماتور تقويتي با زاوياه  17درجاه
بهترين نتيجه را در بر خواهد داشت در حالت سيستم يعناي L

شكل و  BOXشكل آرماتور  99درجه باع

افزايش حادود 3

براباری ظرفيات بااربری و حادود  2/9براباری جاذب انارژی
خواهد شد ولي آرماتور  37درجه باع

افازايش حادود  2تاا

 2/9برابری ظرفيت باربری و حدود  2/9برابری جاذب انارژی

Fig. 16. Push-over curve comparison with the armature
reinforcement panel 60 degrees

خواهد شد همچنين آرماتور  17درجه باعا

افازايش حادود

 2/0برابری ظرفيت باربری و حدود  2/9برابری جاذب انارژی
جدول  .12مقايسه نتايج كمي پانلها در شش حالت با آرماتور تقويتي 17

خواهد شد بنابراين برای تقويت ديوارهای حالت سيستم يعني

درجه

 Lشكل و  BOXشكل استداده از آرماتور تقويتي با زاوياه 99

row

Model’s
name

Load
capacity
)(N

)(N.m
Percent
increase in
load

absorbing
energy

Increased
energy
absorption

1

I-O-A60

300

0%

805

0%

row

Model’s name

 -0-5پانل با بهینهترین آرماتور تقویتی
با استداده از منحنيهای بارافزون مقايسهای شكلهاای (،12
 19 ،13و  )11و همچنين جادو هاای مقايساهای ( 17 ،4 ،1و
 )12حاصل از نتايج تحليال دياوار مساتقل L ،شاكل و BOX

شكل سق

دار در حالات بادون آرمااتور تقاويتي و آرمااتور

تقويتي با زوايای  99 ،37و  17درجه نسبت به افق ،در هر ساه
حالت به اين نتيجه مي توان رسيد ،كه تقويات ساازه در حالات

load

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I-0-A00
I-0-A30
I-0-A45
I-0-A60
L-R-A00
L-R-A30
L-R-A45
L-R-A60
B-R-A00
B-R-A30
B-R-A45
B-R-A60

Table. 12. Compare the results of panels of six states with
additional fittings 60 °

capacity
()kN

1575

150
220
290
300
210
440
620
580
500
1260
1410
1310

Increase
percentage of
load

4
5
6

B-O-A60
B-T-A60
B-R-A60

960
560
1310

222%
90%
342%

1178
747

46%
-7%
87%

جدول  .13مقايسه نتايج در حالت سيستم به حالت ديوار مستقل
Energy
)N.m( dissipation

3

L-R-A60

580

95%

671

شده است

Increase
percentage of
Energy
dissipation

2

L-O-A60

440

49%

811

1%
-17%

درجه بهترين نتيجه را دارد اين اطالعات در جدو ( )13ارائاه

0%
41%
90%
92%
0%
104%
189%
168%
0%
153%
182%
163%

296
587
573
805
253
597
780
671
647
1991
1587
1505

0%
98%
94%
172%
0%
136%
208%
165%
0%
208%
145%
133%

 Table. 13. Compare of results in system state and single

مستقل با آرماتور با زاويه  99و  17درجه از نظر باربری جاانبي
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شكل  .18تاريخچه زماني مد ديوار  Lو ]12[ BOX

 -7-5مقایسهی سختی سازهها در حالت سیستم
برای مقايسه تثثير آرماتور تقويتي در سختي ديوارهای پانال
سه بعدی در حالت ديوار مستقل ،سختي  Kiو  Keبارای ساازه
بدون آرماتور تقويتي و با آرمااتور تقاويتي  99 ،37و 17درجاه
در جدو ( )19مقايسه شده است كه بر اين اسااس در حالات
استداده از آرماتور تقويتي با زاوياه  99درجاه ،افازايش ساختي
مناسبتری به وجود ميآيد
جدول  .14مقايسه سختي سازهها برای تثثير آرماتور تقويتي
Ki

row

Model
name

Increase
percent
age Ki

Ke

Increase
percent
age Ke

1

I-0-A00

7.8

0%

0.4

0%

2
3
4

I-0-A30
I-0-A45
I-0-A60

9.2
9.5
9.7

6%
9%
11%

5.3
4.2
6.3

-13%
5%
-10%

]Fig. 18. Time History of L and Box shape wall [12

شكل ( )14به مقايسهی منحني هيسترزيس ديوار مساتقل و
ديوار  Lشكل با آرماتور تقويتي  99درجه ميپردازد باا توجاه
انارژی بيشاتری خواهاد

به اين شكل ديوار مساتقل اساتهال

داشت در ادامه شكل ( )27منحني هيسترزيس ديوار  Lشكل و
 Lشكل سق

دار با آرماتور تقويتي  99درجه را نشان ميدهد

Table. 14. Compare of structure stiffness for influence of extra
Reinforcement

با توجه به اين شكل ميتوان به مساتهلک كاردن بيشاتر انارژی

 -8-5مقایسهی منحنی هیسترزیس

توس ديوار  Lشكل ساق

دار پاي بارد شاكل ( )21منحناي

در اين بخش با بررسي منحني هيسترزيس ساازه مايتاوان

هيسترزيس ديوار مستقل و  BOXشكل باا بارگاذاری متقاارن

انرژی را مورد مطالعه قرار داد با توجه به اينكه

ميپردازد همانگونه كه قابل پيشبيني است دياوار

ميزان استهال

بدون سق

 BOXشكل با بارگذاری متقارن استهال انرژی بسيار بيشتری

پانلها با زاويهی تقويت  99درجاه ايادهآ هساتند ،از منحناي

نسبت به ديوار مستقل خواهد داشت همچناين در شاكل ()22

هيسترزيس آنها بهمنظور مقايسه استداده شده است

مقايسهی منحني هيسترزيس ديوار  BOXشاكل باا بارگاذاری

باارای بدساات آوردن تاريخچااه زماااني ساايكليک منحنااي

متقارن و نامتقاارن صاورت مايگيارد دياوار  BOXشاكل باا

هيسترزيس از آييننامه  ]12[ ATC24استداده شده اسات بادين
ترتيب تاريخچه زمااني ماد دياوار مساتقل در شاكل ( )10و

بارگذاری متقارن استهال انرژی بسيار بيشتری به سازه مشاابه

تاريخچه زماني مد های  Lشكل و  BOXشكل در شاكل ()11

خود ولي با بارگذاری نامتقارن خواهد داشت مقايسهی منحناي

نمايش داده شدهاند

هيسترزيس بين ديوار  BOXشكل بدون سق

و سق

دار در

شكل ( )23است همانگونه كه مشاهده ميشاود دياوار BOX

شكل  .17تاريخچه زماني مد ديوار مستقل[]12

سق
استهال

دار دارای نمودار دوكي شكلتاری اسات ،كاه حااكي از
بيشتر انرژی است مايتاوان نتيجاه گرفات دياوار L

شكل دارای پيچش ناشي از بارگذاری ،استهال انرژی كمي در
مقايسه با ديگر مد ها خواهد داشت همچناين مايتاوان بياان
عملكارد يكتارچاه ديوارهاا

نمود چنانچه سق

موجود ،باع

شود ميتواند باع

افزايش استهال انرژی شود ولي در سازه-

های متقارن سق

به خاودی خاود افازايش قابال تاوجهي در

مستهلک كردن انرژی نخواهد داشت

]Fig. 17. Time History of sigle wall [12
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دوره هددهم  /شماره  / 9سا 1341
شكل  .23منحني هيسترزيس ديوار  BOXبدون سق

شكل  .19منحني هيسترزيس ديوار مستقل و ديوار Lشكل

Fig. 19. Hysteresis of SingleWall and L-Shape Wall

و سق

دار

Fig. 23. Hysteresis of Box wall with roof and without roof

شكل  .21منحني هيسترزيس ديوار Lشكل و  Lشكل سق دار

 -9-5مقایسهی پوش حاصل از منحنی هیسترزیس
در اين قسمت منحني باار افازون حاصال از منحنايهاای
هيسترزيس با يكديگر مقايساه مايشاوند در شاكل ( )29ايان
منحنيها نمايش داده شدهاند
شكل  .24منحني بارافزون حاصل از هيسترزيس

Fig. 20. Hysteresis of L-Shape Wall and L-Shape Wall without
roof

شكل  .21منحني هيسترزيس ديوار مستقل و  BOXشكل با بارگذاری
متقارن

Fig. 24. Push-over curve caused by Hysteresis

در جدو ( )19نتايج حاصل به صورت كمي ارائه ميشود

Fig. 21. Hysteresis of Sigle and Box wall with symmetric load

شكل  .22منحني هيسترزيس ديوار  BOXشكل با بارگذاری متقارن و

جدول  .15مقايسه نتايج بار افزون حاصل از پوش

نامتقارن

1

I-0-A45

379.9

-

2
3
4
5
6

L-0-A45
L-R-A45
B-0-A45
B-T-A45
B-R-A45

75.6
229.2
681.5
131.7
616.8

-80
-40
79
-65
62

row

Model
name

amount of
Energy
dissipation
()N.m

Increase
percentage of
Energy
dissipation

Fig. 22. Hysteresis of Box Wall with symmetric load
and asymmetric load

Table. 15 Compare result of push-over
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 شاكلBOX  شاكل دارد همچناين در دياوارL نسبت به ديوار
تداوتي در استهال انرژی نخواهد داشات در هار

وجود سق

صورت اين مد نسبت به حالت مستقل استهال انارژی قابال
توجهي خواهد داشت

 نتیجهگیری-6
 در حالت بدون استداده از آرماتور تقويتي چنان چه اساتداده1
از اثر سيستم مد نظر باشد توجه به ايان نكتاه ضاروری اسات كاه
 پايچش،نبايد اجازه داده شود در سازه به دليل هندسه يا بارگاذاری
اتداق بيدتد و اگر سازه نامتقارن اسات و امكاان وجاود پايچش در
سازه وجود دارد استداده از اثر سيستم در سازه توصيه نميشود
 چنانچه از آرماتور تقويتي با هر زاويه ای در دياوار اساتداده2
 شكل بسيار مؤثر خواهند بود حتايBOX  شكل وL  ديوار،شود
اگر از بارگذاری يا هندسه نامتقارن اساتداده شاود در هار صاورت
 شكل با بارگذاری متقارن باعاBOX  شكل وL استداده از ديوار
افزايش ظرفيت باربری جانبي و جذب انرژی خواهد بود
17  برای تقويت ديوارهای مستقل آرماتور تقويتي باا زاوياه3
درجه مؤثرترين نتيجه را در بر خواهد داشت
 شاكل وL  برای تقويت ديوارهاای حالات سيساتم يعناي9
 درجااه99  شااكل اسااتداده از آرماااتور تقااويتي بااا زاويااهBOX
مؤثرترين نتيجه را در بر خواهد داشت
 اساتهال، شكل دارای پيچش ناشي از بارگاذاریL  ديوار9
-انرژی كمي در مقايسه با ديگر مد ها خواهد داشت همچنين مي
عملكارد يكتارچاه

 باعا،موجاود

افزايش استهال انرژی شاود ولاي در

توان بيان نمود چنانچه ساق
ديوارها شود ميتواند باع

به خودی خاود افازايش قابال تاوجهي در

سازههای متقارن سق

مستهلک كردن انرژی نخواهد داشت
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Abstract:
Three dimensional panels are among modern building systems which can be placed in the category of
industrial buildings. Attemp hs always been made to conduct many studies for identifying the behavior and
improving the capacity of these panels. In this research, a comparative study is performed to investigate the
behavior of structural components of improved three-dimensional panels under lateral load in independent
and system mode. At the same time, it is tried to study the effects of strengthening three dimensional panels
and system mode (independent wall, L-shaped and BOX-shaped walls) on the behavior of 3D panels.
Comparing the results of panel with the dimension of 120×120 with laboratory results of Kabir and
Jahanpour, the model is verified. In the following, twenty-four specimens with dimensions close to reality
(360×360
) are modeled in Abaqus software. Overall, six independent wall model, L-shaped, roofed Lshaped, BOX-shaped walls with symmetric loading, BOX -shaped wall with asymmetrical loading and roofed
BOX-shaped wall were built. The models are reinforced and non-reinforced (  10) by 30, 45 and 60
degrees. The location of the exerted lateral load is changed on the end wall. After applying the load, the
pushover curve is plotted from which the maximum lateral load bearing capacity and the absorbed energy are
obtained. It is worthy to mention that for drawing the push over curve the target displacement is determined
by ATC24 guideline. And also for drawing the histories curvature, ATC40 guideline is used.
The evaluation of results showed that the lateral load bearing capacity of L-shaped wall without
reinforcement is less than that of the independent wall. However, by adding roof to the structure, the load
bearing capacity will be increased due to the reduction of twisting effect. If the wall is strengthened, in the
roofed and non-roofed modes, the capacity will increase by about 50% and 100 %, respectively. In BOXshaped wall, in symmetric and asymmetric loading, the load bearing capacity will increase by about 200%
and 50%, respectively. Now, if strengthened, the load bearing capacity in symmetric and asymmetric loading
will increase by 3.5 and 2 times, respectively. The effective angle of placement of strengthened reinforcement
in the independent wall is 45% and 60%. But in BOX-shaped and L-shaped walls, the use of strengthened
reinforcement by 45 degrees is recommended. In the L-shaped wall alone (not the entire system), the capacity
will be increased by 21% and by adding roof, the load bearing capacity will be approximately 2 times more
than the normal case. This mode will be 63% in the BOX-shaped wall with symmetrical loading. Generally,
comparing the history curvatures, it is resulted that the L-shaped wall wich has the torsion originated from
loading, has lower energy dissipation in comparison with the models. If the existing story leads to the
integrated performance of the walls, it can also lead to a greater energy dissipation. This story will not have
significant increase in symmetric story structure.
Keywords: Three-dimensional Panels, Independent and System mode, Upgrading the Load Bearing Capacity,
Strengthening the Panel.
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