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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور       

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب ،     .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران میی استانداردسازمان 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  بتا  وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را آن بند 

 و مراکت   اا آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدور گواای و ممی   بازرسی ، آموزش ، مشاوره ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی   یکااا ، ادمییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

اا  مقاوم در برابر نیرو  جانبی سامانهبرا  مقاومت برری عناصر قائم در  معکوسآزمون بار »استاندارد

موسسه تحقیقات و توسط  مربوطاا  که پیش نویس آن در کمیسیون« آزمون اا  روش –ااساختمان

میی  کمیته اجالس پانصد و یکمینتهیه و تدوین رده است و در  عیمی بنیادین پایدار سازه آریااا  پژواش

اینک به  تصویب رد، 92/99/1323  مور ی اا  ساختمانمهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهاستاندارد 

مصوب بهمن   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3یک ماده  ندباستناد 

 رود.ی، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر م1331ماه 

امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات،  برا  حفظ

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ااد گرفت. بنابراین، استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خو

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

 
ASTM E2126:2009,Standard Test Methods forCyclic (Reversed) Load Test for Shear 

Resistanceof VerticalElements of the Lateral ForceResisting Systems forBuildings 
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هاي مقاوم در برابر سامانهبراي مقاومت برشی عناصر قائم در  معکوسآزمون بار 

 آزمونهاي  روش –ها نیروي جانبی ساختمان

 

 هدف ودامنه کاربرد  6

پییر  و رکل برری برری، مقاومت 1ی سختیارزیاباا  آزمون برا  وشر تعییناستاندارداین ادف از تدوین 

 گیرنده قابییت اعمال اتصاتت برری و اتصاتتو در بر است رابر نیرو  جانبیاا  مقاوم در بسامانهقائم عناصر 

 .باردمعکوس  میبه استاتیکی سرو   معکوسس ا چرخه، تحت ررایط بار ندهنگهدار

 صفحاتدیگر یا  رده با صفحات توپر بند مهاررده از چوب یا قاب فی   اا  ساختهآزمونهبرا   استاندارداین 

 کاربرد دارد.ا  مج ا، سازه

رفت و   رویکه در معرض ن یجانب  رویمقاوم در برابر ن سامانهقائم  عمیکرد اعضا  رگیاندازه  برا استاندارد نیا

، روندمی استفاده ااآزمونه رو  رابر ااآن ریعمیکرد و تاث ، روند بارگیار ساز هیزد ده استند و در رب یبرگشت

 .کاربرد دارد

 مراجع الزامی           2

 اا ارجاع داده رده است . مدارب اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن

 رود .یبدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب م

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد، اصالحیهدر صورتی که به مدرکی با 

اا ارجاع داده رده شار به آنمورد نظر این استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انت

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنجدید نظر و اصالحیه، امواره آخرین تاست

 برا  این استاندارد اد امی است: اجع زیراستفاده از مر
 

2-1 ASTM D2395, Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood-Based Materials 

2-2 ASTM D4442, Test Methods for Direct Moisture Content Measurement of Wood and Wood-

Base Materials 

2-3 ASTM D4444, Test Method for Laboratory Standardization and Calibration of Hand-Held 

Moisture Meters 

2-4 ASTME564, Practice for Static Load Test for Shear Resistance ofFramed Walls for Buildings 

2-5 ASTM E575, Practice for Reporting Data from Structural Tests of Building Constructions, 

Elements, Connections, and Assemblies 

2-6 ASTME631, Terminology of Building Constructions 

                                                 
1- Stiffness 
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2-7 ISO 16670, Timber Structures—Joints Made with Mechanical Fasteners—Quasi-static 

Reversed-cyclic Test Method 

2-8 ANSI/AF&PA NDS, National Design Specification for Wood Construction 
 

 

 اصطالحات و تعاريف        3

،  اصطالحات و تعاریف زیر نی  6-9 ندبدر این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد 

 رود:کار میبه

3-6  

 (D) معکوس، يپذيرنسبت شکل

 .معکوسدر آزمون  آزمونه دست آمدههب  ∆yieldتسییم س  و جابجایی ∆uنسبت جابجایی نهایی س

3-2 

1سختی برشی االستیک
 

 سدر محدوده غیراتستیک تغییرکه اودین قبل از این اتستیکدر محدوده  آزمونهرکل یک مقاومت در برابر تغییر

جابجایی متناظر  قاوم بهبرری م بر رده توسط نسبت بارگیر تواند به عنوان یک ریب اندازهمی، که دادر  

 . را ببینید 1رکل 2-1-2بندس بیان رود

3-3 

 9پوش منحنی

که بیشینه باراا از اودین دوره ار فاز بارگیار  ، جابجایی –نیرو  3یسزیستراا  امنحنیمکان اندسی اوج 

کمتر از مقدار  ایسترزیس که مقدار مطیق جابجایی در بار بیشینه منحنیاز نقاط رو   را در برگرفته معکوس

 را ببینید   9سرکل. کندنظر میآمده در مرحیه قبیی است، صرفهبدست 

 

  

                                                 
1-Ke 
2-Envelope curve 
3 -Hysteresis 



3 
 

3-3-6 

 بحث

یک در جهت منفی  آزمونهکند؛ جابجایی مثبت تودید می پوش منحنیدر جهت مثبت یک آزمونه جابجایی 

 .رودری   میدنگر بیرونی محرب ایدرودیک پایه . جهت مثبت بر اساسکندمنفی تودید می پوش منحنی

3-4 

 ، میانگینپوش منحنی

 دورهمتناظر برا  ار  پوشبا میانگین گرفتن از مقادیر مطیق نیرو و جابجایی نقاط مثبت و منفی  پوش منحنی

 . را ببینید 3رکلس آیددست میهب

3-5 

EEEP)انرژي االستو پالستیک معادل منحنی
1
) 

پوش  منحنیکننده یک مساحت معادل با مساحت محصور رده با پالستیک مشخصال اتستوایده منحنییک 

جابجایی مشااده  –نیرو منحنی، اا  یکنواختآزمون. برا  ، و محور جابجایی استجایی نهایی، جاببین منشا

 . را ببینید 1رکل ،2-1-2بند س گیردمورد استفاده قرار می EEEPمنحنیرده در محاسبه 

3-1  

 گسیختگیحالت محدود 

، که در 9بیشینه بار3/9متناظر با آخرین نقطه داده با بار مطیق معادل مساو  یا ب رگتر از  نقطه رو  نمودار پوش

 است. نشان داده رده 1رکل

  

                                                 
1- Equivalent energy elastic-plastic(EEEP) 

2- Ppeak 



2 
 

3-7  

 ( Pu) گسیختگیبار 

 گسیختگیبار متناظر با حادت محدود 

3-8  

1بزرگ ) تغییراولین 
FME ) 

 . اتفاق سبه حادت محدود نگاه کنیدرکار برا  آاودین حادت محدود 

3-3  

 حالت محدود

عیین را تکند طور آرکار تغییر میبه آزمونها  در زمانی که بعضی رفتاراا  سازه ،اتفاقی که دو حادت رفتار 

 . کندمی

3-61  

 آزمونه

، صفحات اادیوار ،ااآزمونهاایی از . مثالگیردقرار می آزمونمقاوم در برابر نیرو  جانبی مورد  سامانهقائم  عنصر

 مسیرتواند یک ج ء جداگانه یا تمام می آزمونه. یک بارندو غیره میقابل حمل اا  ، قابا مج ا  سازه

 . مقاوم در برابر نیرو  جانبی بارد سامانهمقاومت در یک 

3-66  

 پاسخ تثبیت شده

 .کندتغییر نمی پنج درصد متوادی در امان دامنه بیشتر از دورهمقاومت بار  که بین دو 

  

                                                 
1 - First major event 
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3-62  

 حالت مقاومت محدود

تحمل  آزمونهکه توسط  ترین بار مطیقدر ب رگترین جابجایی مطیق متناظر با ب رگ پوش منحنیا  رو  نقطه

 .را ببینید  1س رکل رودمی

 

 (بار نهايی≥   8/1  ×(Ppeak): آخرين نقطه در( A) )آزمونهپارامترهاي عملکردي  –6 شکل

3-63  

 (u∆) معکوس، نهايیابجايی ج

 .معکوس آزمونمحدود در  گسیختگیجابجایی متناظر با حادت 

3-64  

 (m∆)، يکنواخت جابجايی نهايی

 .یکنواخت آزمونمحدود در  گسیختگیجابجایی متناظر با حادت 
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3-65  

 حالت محدود تسلیم 

-آزمونهیابد. برا  یا بیشتر کااش می پنج درصد جابجایی که سختی برری اتستیک گروه –نقطه در رابطه نیرو

انرژ   منحنیبا استفاده از  ،1، اجازه داده رده است نقطه تسییمپییر غیرخطییی با پاسخ اتستیک رکلاا

 .را ببینید   2-1-2ندبتعیین رود س پالستیک اتستو

 

 آزمونخالصه روش  4

در معرض باراا  برری  آزمونه ، با قرار دادن یکااآزمونهپییر  ، مقاومت برری و رکلرری اتستیکسختی ب

 اب اری ربیه به آزمونبه یک پایه  آزمونهینی یدار کردن دبه پا. این موضوع با گیررودتعیین میرده صیب معکوس

دفه از ا  که یک مؤیده ردهرپو صفحاترسد. به انجام می آزمونهبا بات   انتهایی و اعمال یک نیرو  مواز 

 . را ببینید یادآور س باربر  ندارته بارند آزمونا  قرار گیرند که در طول بر رو  قاب گونهاستند باید به آزمونه

ترتیب اا به  و جابجاییسبرش ا دندانهر بار ، مقدابه مقدار جابجایی مشخص رده رسید آزمونهانگامی که 

 . را ببینید 3-3ندب روند سگیر  میاندازه

نند اکثر صفحات مج ا  ، مایماً رو  صفحه پایه باربر  دارندمستق ،یده ردهرپو صفحاتانتهایی مورد نیاز  اب اراگر  –يادآوري

 . قرار گیرد آزمونمورد  ،ا  که رو  صفحه پایه باربر  دارندیده ردهپورصفحات باید با  آزمونه، ا سازه

 

                                                 
1- Yield point 
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 بار نهايی(≥   8/1  ×(Ppeak)  ( آخرين نقطه درB)):آزمونههاي عملکردي متغیر 6-6 شکل

 

 

 (Aشده براي روش آزمون )مشاهده پوش منحنیو ها آزمونه یسترزيسه منحنی–2شکل 
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 (B) آزمون روش يبرا شده مشاهده پوش منحنیو یسترزيسه منحنیاز یيهاآزمونه 2-2 شکل

 

 آزمونه 5

 اصلی 5-6

اا و غیره و بست اا  قطر یده رده، مهارپوراا  ، مانند پانلبند ، اعضا  مهارمعمودی رامل یک قاب آزمونه

رو  ار دو سمت  بند د مهارنیازمن آزمونتا زمانی که ااداف  استبر رو  یک سمت قاب سوار  بند ار. مهاست

اا ممکن آزمونهرده در ساخت اا  استفاده . ادمانقاب بسته روند 9-6 ندبمطابق با  باید آزمونه بارد. عناصر

یات باید در گ ارش . کییه ج ی  انتخاب رده تفاوت دارته بارندعناصربینی رده مجاز پیش گسیختگیاست با 

 به طور واضح معرفی روند.  19 ندبا ب قمطاب

 اتصاالت    5-2

-و فواصل اتصاتت برری و اتصال بند رده به قاباا  بستهصیه دبه بست، و فااا به نوع، فاصیهآزمونهعمیکرد 

 . وابسته استی آزمونبه پایه  آزمونهدارنده اا  نگهاعمال بارند و سفتی بست ، اگر قابلدارندهنگهاا  دانده
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ساختمان  واقعی زهدر سا کار رفتههبباید با انواع  صفحهتمام میحقات  ،1یده شدهپوشملحقات پانل  5-2-6

 ندبان صفحات، باید طبق می، و فاصیه اااا، فاصیه دبه بستا ، مانند سفتی بستیات سازهسازگار بارند. ج ی

 .گ ارش رود 19

 آزموناا به پایه ط زمینه توسط بستتعیین کردن ررایباید به منظور  آزمونه ،آزموناتصال به پايه  5-2-2

-ی باید برا  ربیهآزمونپییر پی غیرصیب، یک پایه انعطاف. به منظور استفاده از می ومات در یک متصل رود

 راستایمجموعهوط به اا  سقف مربو نوع تیر راستات باید با توجه به . مالحظاروداخته ط زمینه سساز  ررای

بیرون  یا ، داخلکهایناا باید س، آنگیردا  مورد استفاده قرار میدیواراا داده رود. انگامی که اتصاتت تسمه

. گ ارش کند نصب روندز  سانظیماتی که کاربرد زمینه را ربیهکشیدگی در تو غیره  بدون پیش بارند صفحه

 . یاتی با توجه به این میحقات باردباید در برگیرنده ج ی آزمون

چوب ساخته  پایه با یا ترکیب  توپراز چوب  آزمونهانگامی که قاب  ،دارندهنگه 9هايمیل مهارلنگر و  5-2-3

صورتی که ، بهمحکم رونددور  یک اشتماا  مهار  نباید بیشتر از ضخامت انگشت به اضافه میل مهار، رودمی

صورتی سازگار باید به نگه دارنده اا میل مهار. را ببینید یادآوریی تنش عمود بر بازو تجاوز نکند سمقدار طراح

ا  بعد از دقیقه19نباید تا مجموعه آزمون. اا محکم روندمیل مهاراا  سازنده بین تکراراا در مطابقت با توصیه

 . ، آغاز رودساز  تنش مهار مهار  برا  آزاد میل مهارسفت کردن 

واسطه تغییر درصد به خوبی به  کار گرفته نمی روندهچوب در طول زمان بپایه با تا زمانی که چوب سخت و ترکیبات  –يادآوري

 اا مهار میلکشیدگی رو  ، جیوگیر  از ارگونه پیشدور یک اشتممت انگشت به اضافه روند، منظور از ضخارطوبت منقبض می

به منظور  میل مهاربیشینهاست که کشش  مهندس . این قضاوترا تحت تاثیر قرار داد آزمون، که ممکن است نتایج مهار  است

. این باید   بیشتر باردکییونیوتن33/1در یک رزوه بریده نشود یا به طور کامل نشست نکند نباید از س میل مهاراطمینان از این که 

، و اندازه وارر صفحه  میل مهاریا قطر س میل مهار، گام رزوه به نوع و تراکم چوب میل مهارل، کشش که، با این حامد نظر قرار گیرد 

، که به جابجایی مهره تا تقریبا شت به اضافه یک اشتم دور می بارد، ضخامت انگبستگی دارد. یک قانون کیی انگشت رصت

نیوتن کییو63/3. یک پیچش در حدود سمنجر خوااد ردمتر مییی2/13و  متریییم3/19سبا قطر  یاایمیل مهار  برا  مترمییی932/9س

 . کییو نیوتن  تودید کند33/1کششی معادل س میل مهارکار  باید به طور معمول در   بدون روغنمترمییی –

  

                                                 
1- Sheathing Panel Attachments 
2- Bolts 
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 الزامات قاب 5-2-4

. اندمورد استفاده قرار گرفتهقعی دانده مصادحی بارد که در ساخت و ساز ساختمان واباید نشان آزمونهقاب  

 ، سازگارگیرند اتصاتتی که در ساخت و ساز ساختمان واقعی مورد استفاده قرار می بااتصاتت این اعضاء باید 

 بارند.

مربوط ت یا اطالعارود سدوار استفاده رده ثبت میا بند ، نوع و درجهچوبی نديبراي اعضاي قابب 5-2-4-6

در زمان ساخت و  بند درصد رطوبت اعضا  قاب ، ا ند  مرکب ادوار سازهبقابمعرفی به محصول برا  

یا  و Bیا  Aآزموناا  روش 9-9بند استانداردسساعت بین این کاراا گیرته بارد 92، اگر بیش از آزمونهآزمون

، را ببینید 1-9استاندارد بند س بند اعضا  قاب چگادی؛ و  را ببینیدBیا  Aآزموناا  ، روش3-9 بنداستاندارد 

ا  که گونه  محصول بارد، بهچاپ رده بر رو چگادیباید نشانگر  بند اعضا  قاب چگادی.  Aآزمونروش 

  .را ببینید 3-9بنداستاندارد  ،تجاوز نکند سبرا  مثال19% ایچ عضو  از مقدار چاپ رده بیشتر از چگادی

 . رودو ضخامت مصادح ثبت می ااویژگی، فلزي بنديبراي فوالد يا ساير اعضاي قاب 5-2-4-2

 ايمجزاي سازه صفحات 5-3

-سرام  ساندویچی بین دو نما رمتمییی33س مج ا   مغ هیک  بوداو دارا  ساختهصورت پیشم بور به صفحات

-می و به بات و پائین صفحات یا ریاراا ساختهام بهصفحاتبه واسطه متصل کردن  ند بسرام. استرده  بند 

 .رود

 آزمونهاندازه  5-4

در  اد امات مورد استفادهتا با باید دارا  ارتفاع و طول متناسب یا نسبت ظاار  سارتفاع / طول  بارد  آزمونه

 . را ببینید 2رکلساخت و ساز ساختمان واقعی سازگار بارد س

 

 اصول آزمون 1

. برا  قابل مشااده بارند یدهرپواا و سطوح قرار گیرد که تمام ادمان آزمونا  مورد گونهباید به آزمونه 1-6

 بند ا  قابمج ا  سازه صفحاتش بر رو  ار دو وجه از پوررده با  بند اایی مانند دیواراا  قابآزمونه

 روند .باز می عناصراا  مجوز مشااده تمام آزموناا بعد از آزمونهرده و بدون قاب، 
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در  آزمونهباید از  آزمون. دوازم متصل رود آزمونبه یک پایه   2سباید مانند رکل  آزمونه پایینیقسمت  1-2

 .نیاز به محدود ردن ندارد آزمونهد ، اما جابجایی در امتدای در جهت صفحه خودش جیوگیر  کنندمقابل جابجای

استفاده از یک محرب ایدرودیک دوگانه با یک  ، باآزمونهطور افقی در امتداد صفحه بهباید  1ا دندانهبار  1-3

طول قسمت در  متناسباا  ر باید با استفاده از یک تیر بارگیار  رده یا سایر دستگاهبا سیول بار اعمال رود.

ا  گونهباید به آزمونهیندر ایدرودیک و ی. تیر استفاده رده برا  انتقال باراا بین ستوزیع رود آزمونهفوقانی 

 . مشارکت ندارته بارد ا دندانهگیر  سختی و مقاومت رود که در اندازهانتخاب 

 

 

 ( Cروش آزمون ، را ببینید  2)شکل   آزمونهمیانگین  پوش منحنی–3شکل  
 

 

 

                                                 
1
Racking load 
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 ديوار برشی آزمونهمثالی از  –4شکل 

 

 

 ديوار برشی آزمونهانجام آزمون براي –5شکل 
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داده رده در رکل وارد رود، برا  مثال، مانند وضعیت نشان آزمونهم به قسمت فوقانی طور مستقیاگر به 1-3-6

 . را ببینیدزیر  یادآور سخوااد بود  متر مربع –کییو نیوتون223سختی بار تیر مجاز برابر با  بیشینه، 3

مقاطع با  متر  متناظر است. سایرمییی193در متر مییی36درمترمییی2/6سفوتد قطعه سختی انتخاب رده با یک  –يادآوري

 . اندکار گرفته ردهآمی  بهوفقیتصورت مسختی کمتر یا مساو  به

 . یادآوریرا ببینیدادامه یابد س آزمونهاا  موجود در خاب رده نباید در تمام ناپیوستگیبار تیر انت 1-3-2

اا  تفاضیی و بند ر بین انواع مهار، تغییاا  دیوارقاب پورتال، سورا  اا داانهرامل ، اااایی از ناپیوستگیآزمونه -يادآوري

کند. اضافه  سامانهرده گیر تواند به صیبیت  در صفحه اندازهاا میصیب باربر در تمام این ناپیوستگی. ادامه یک تیر بارندغیره می

رده نه در نظر گرفته رود که صیبیت در صفحه اضافهگواین اا ممکن استز تیر باربر پیوسته در ناپیوستگی، استفاده ابا این حال

 استفاده توجیه رود .  تواند توسط عوامل انتهامی

، تا وتن باردیکییون36/1توسط تیر باربر و محرب باید کمتر از  آزمونهاعمال رده به ترکیب بار ثقیی  1-3-3

 . را ببینید پپیوست را در برگیرند س دستگاهتاثیرات باراا  قائم بر رو  عمیکرد  ،آزمونزمانی که ااداف 

که به  آزمون  ناری از اب ار ا  اجرا رود که باراا  قائم سثقییباید طراحی و به گونه آزمونروش انجام  1-4

که توسط تحییل ساخت ساختمان . سایر باراا  قائم تا زمانیی بارندپورروند، قابل چشماعمال می آزمونه

-انگامی که باراا  قائم اعمال می .اضافه روند آزمونهاند نباید به هتوجیه نشد آزمونواقعی یا مقصود انجام 

 .را ببینید دآور  زیر سیا ، گ ارش روندائم باید در موازات توجیه عمییاتبرا  بار ق آزمون، مقدار و انجام روند

از  به عنوان یک عضو آزمونهتی از ظرفیت اا  نادرساستاندارد ممکن است به تخمینی از باراا  قائم در این پورچشم -يادآوري

نظر کردن از نیرواا  باتکشنده در رف، صعنوان مثالواقعی منجر رود. به مقاوم در برابر نیرو  جانبی در ساخت ساختمان سامانه

ی از وزن مرده طبقه پورحادی که چشمادمان ختم رود، در  ا ندانهدفتن ظرفیت گر بیش از حد، ممکن است به آزمونانجام 

 . رودا  ادمان منجر کم تخمین زدن ظرفیت قفسه، بهخرابی ناری از کمانش غادب است رکلممکن است تا زمانی که  ،فوقانی

 

 روش انجام آزمون    7

 ها آزمونتعداد  7-6

مساو  باید برا  تعیین سختی برری اتستیک و مقاومت برری یک ساختمان داده رده  آزمونهحداقل دو  

اگر پارامتراا در  محاسبه روند. برا  تحییل، 1-2و  9-3ند. این مقادیر باید طبق بقرار گیرند آزمونمورد 
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در  گیار  روندپایهمجاز استند ، آزمونهبر اساس نتایج دو رده مقادیر منظور دیگر  استنددرصد 19محدوده 

 . گیار  روندپایه آزمونهاساس نتایج حداقل سه  ، مقادیر منظور رده باید برصورتغیر این

روش س 3-3اا  ندکه در ب معکوسجابجایی  فرآیندیک  اجرا برا   محرب باید معکوسجابجایی  7-2

 .رود ، کنترل  توضیح داده رده استCآزمونروش س 3-3، یا  Bآزمونروش س A  ،3-2آزمون

 ( متوالی –روند جابجايی فاز ) Aآزمونروش  7-3

SDP)) بارگذاري جابجايی فاز متوالی مقررات 7-3-6
1 

سطوح  رده در فازاا در بند اا  جابجایی گروهدورهبرگیرنده بارگیار  کنترل رده که در –روند جابجایی

-. باریا یک موج مثیثی را تشکیل داندی اا باید یا یک موج سینوسدوره. باردجابجایی افرایشی تدریجی می

ودین طرح جابجایی رامل سه . انشان داده رده است 6رد و در رکل باح جابجایی میرامل دو طر SPDگیار  

، درصد93اا  متناظر کامل با دامنه یکسان، در جابجایی –برگشت دورهار کدام رامل سه  است وفاز 

9از  درصد33، درصد39
FMEار نشان داده رده است 3جایی در رکل . دومین طرح جاباستندبینی رده پیش .

اا  دورهو تعداد  از  گسیختگی دوره، سه اودیه دورهفاز با یک سطح جابجایی نسبی امراه است و رامل یک 

ن به یک پاسخ تثبیت تثبیت برا  رسید دوره، سه چوبی میخ کوبی رده –اا  قاببارد. برا  دیوارتثبیت می

 . یابددیه کااش میجابجایی او درصد93، با متوادی گسیختگیدورا. دامنه ار استرده کافی 

. اف ایش دامنه انتخاب رده برا  داده رده است 1  متوادی در جدول اافهرست اف ایش دامنه بین فاز 7-3-2

یکسان بر طبق روش  آزمونهبار یکنواخت استاتیکی بر رو  یک  آزمونتعیین رده از  FMEبر اساس  SPDروند 

اجازه داده رده است که   Δyeildس تسییمجابجایی . برا  تعیین گیار  رده استپایه 2-9استاندارد بند  آزمون

 ، طبقکنواختی آزموننشان داده رده است بر اساس اطالعات  1طور که در رکل، امانEEEPاا  منحنی

 . محاسبه روند2-1-2ندب

 ( 7-2بنداستانداردطبق ) Bآزمونروش  7-4

-اا  جابجایی گروهدورهگیرنده کنترل رده که در بر -روند بارگیار  جابجایی-ای وفهرست جابجایی  7-4-6

طرح رامل دو  ای و. فهرست بارگیار  باردسطوح جابجایی اف ایشی تدریجی می اا در فازرده،  بند 

                                                 
1-Sequential Phased Displacement 
2-First major event 
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بازگشت کامل مج ا  دوره. اودین طرح جابجایی رامل پنج نشان داده رده است 3رد و در رکل باجابجایی می

ومین طرح . دباردمی جابجایی نهایی درصد19و  درصد3/3، درصد3درصد، 3/9 ،درصد93/1اا  ابجاییدر ج

-ت کامل با دامنه مساو ، در جابجاییبازگش دورهگیرنده سه رود که ار کدام در برجابجایی رامل فازاایی می

 . استند  Δmساز جابجایی نهایی درصد199و  درصد199،درصد39،درصد69،درصد29،درصد99اا  

   جابجایی نهاییه قابل اعمال باردجایی کداده رده اند، تابعی از مقدار س 9اا که در جدول توادی دامنه7-4-2

 . استند 2-9 نداستاندارد بیکنواخت طبق  یاایآزموندر  ااآزمونهدست آمده از هب

 ( CUREEصلیبارگذاري امقررات ) Cآزمونروش  7-5

-اا  گروهدورهرده که در برگیرنده کنترل –روند بارگیار  جابجایی –CUREEصییبارگیار  ا مقررات7-5-6

-دوره  سر  سرشبارد. تاریخچه بارگیار  با یکسطوح جابجایی اف ایشی تدریجی می اا رده، در فاز بند 

، ار فاز تاریخچه بارگیار  رامل رود. عالوه بر ایندامنه مساو   رروع می کوچک سبااا  اا  آغازین در دامنه

دار متعاقب با اا  دنبادهدوره، و   از تغییر رکل مرجعتابعی سدرصدا  که به عنوان اودیه با دامنه دورهیک 

 . بارداودیه می دورهدامنه  درصد33

اا  کوتاه به رکل در دامنهتغییر –و پاسخ نیرو گیر  اا  اندازهبارگیار ، دستگاهغازین برا  کنترل دوازم اا  آدوره –يادآوري

 . روندکار گرفته می

باید ر رکل مرجع،اند. تغیینشان داده رده 2ده و در رکل داده ر 3دامنه در جدول  فهرست اف ایش 7-5-2

کااش بار بیشینه 3/9اودیه انوز به زیر مقدار  دورهبار در  ،بارد که در آن ا بیشنهیک تخمین از جابجایی 

 3جدول  3ر انتها  فاز د صفحات. اگر ع دیوار بیشتر رودبرابر ارتفا993/9نباید از  نیافته است. مقدار جابجایی

اودیه با یک اف ایش در  دورهباید رامل یک  ،. ار فاز متعاقبفازاا  اضافی باید اضافه روندفرو نریخت، پس

دنبال  اودیه دورهدرصد33دار با دامنه ا  حدود دنباده دورهدو اودیه قبیی بارد و با  دورهدر   ≥ 3/9αس αدامنه 

 . رود
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 ( Aي ) روش آزمون افهرست جابجايی دوره –1شکل 
 

 

 ( A) روش آزمون  2فاز مجزاي طرح  –7شکل 
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 ( Bي ) روش آزمون افهرست جابجايی دوره –8شکل 

 

ر یک نر  جابجایی ثابت یا د معکوسباید یا در فرکانس  C، یا A ،Bاا   آزمونجابجایی محرب در روش  7-1

برا  جیوگیر  از  معکوس. فرکانس بارد متر بر ثانیهمییی  3/63و  1س ثابت کنترل رود. نر  جابجایی باید بین

  3/9تا  9/9سباید در محدوده  ا چرخهدر طول بارگیار   آزمونی جرم دیوار و سخت اف ار ثابت تاثیرات اینرس

یابد و بار حداکثر کااش می9/9متناسب تا زمانی که بار اعمادی بیشتر از   . بارگیار  باید از روندارت  بارد

 . افتد، پیرو  کنداتفاق می گسیختگیحادت محدود 
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 ( C) روش آزمون  ايدورهطرح جابجايی  –3شکل 

 
 هاي اولیهدامنه هاي دوره –Aروش آزمون  –6جدول 

 هاي اولیههاي دورهدامنه

(FME%( 
 الگو گام الفهاشماره از چرخهکمترين 

93 3 1 1 

39 3 9 
 33 3 3 

199 3 2 9 

193 3 3 

 

139 3 6 

133 3 3 

999 3 3 

939 3 2 

399 3 19 

339 3 11 

تا درصد  39اضافه کردن به می ان 

 آزمونهگسیختگی
 19 

    

 را ببینید 1-3-3 ندج ییات ب –ادف 
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 هاي بازگشتهاي دورهدامنه –Bروش آزمون  –2جدول 

 هاي اولیههاي دورهدامنه

 (Δm%( 
 الگو گام الفها شماره از چرخهکمترين 

93/1 1 1 1 

3/9 1 9 
 3 1 3 

3/3 1 2  

19 1 3 
 

99 3 6 9 

29 3 3 

 

69 3 3 

39 3 2 

199 3 19 

 11 3 آزمونهگسیختگیتا درصد 99اضافه کردن به می ان 

   

 

اا  مناسب برا  یا سایر دستگاه مترمییی13/9 دقتگیر  جابجایی با ا  اندازهااا باید با دستگاهجابجایی 7-7

 صورت خوانش199گیر  حداقل آزمونه، در یک نر  ا دورهگیر  مداوم جابجایی تحت ررائط بارگیار  اندازه

گیر  ، باید برا  اندازهتیاد رده انگامی که تزم اس وسایل. دستگاه و گیر  رونداندازه دورهبردارت در  گیرد.

 دارنده مورد استفاده قرار گیرند.نگهو نیرواا  اتصال  ااجابجایی
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 هیاول هايدوره دامنه –C آزمون روش–3جدول 

 هاي اولیههاي دورهدامنه

 (Δ%( 
 الگو گام ها دورهکمترين شماره از 

3 1 1 1 

3/3 1 9 9 

19 1 3 
 

99 1 2 3 

39 1 3 
 

29 3 6 9 

39 3 3 

 

199 3 3 
 α 199 +199 3 2ادف

 19 3 آزمونهتا گسیختگی  α199اف ایش به می ان 
 αادف≤5/0

 

 در صفحه فوقانی آزمونهجابجايی افقی  7-7-6

سیا معادل  مربوط به پایه صیب. نقطه    ار دو منطقه انتهاییبات و رو به پائینجابجایی قائم سرو به  7-7-2

 .ه انتهایی باردگیر  باید بر رو  یا در مجاورت وجه بیرونی منطقمرجع برا  این اندازه

 . سدغ ش جانبی در صفحه است پایه صیبجابجایی افقی صفحه تحتانی مربوط به  7-7-3

تغییر رکل اتصاتت و س اط انتهایی اگر قابل اجرا بارنددارنده مربوط به نقت نگهجابجایی قائم اتصات 7-7-4

 . دغ ش بست 

دارنده پایه اا  اتصاتت پائین نگهمهارمیلرده بر رو  ، باراا  اعمالانگامی که مشخص رده بارد 7-7-5

 . اندچفت رده
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 روش محاسبه     8

آزمونه مورد   برا  ار سمثبت و منفیشپواا  منحنی، یسترزیساا  پاسخ امشااده منحنیبر اساس   8-6

، فی را به صورت جداگانه گ ارش کنداا  مثبت و منبخوااد که عمیکرد ایشگاهآزماگر  .روندآزمون تهیه می

بخوااد یک ایشگاه آزم. اگر به طور مج ا تحییل روند 2 نداس ب  باید بر اسسمثبت و منفی منحنیآنگاه ار دو 

 منحنی، آنگاه باید از کند گ ارش کندرا مشخص می منحنیدسته از پارامتراا  عمیکرد را که خصوصیات ار دو 

تهیه رود و محاسبات  2-9-3 ندمیانگین طبق ب پوشمنحنیگیر  رود تا یک مثبت و منفی میانگین پوش

، به انجام ری   رده استمیانگین پایه پوش منحنیا  که بر اساس آزمونهباید برا  ار  2 ندرده در بری   طرح

 . برسد

منفی  اا  مثبت وک چهارم مثبت و منفی مشابه است سرخداد اصیی در امان فازاا بر رو  طرفدر ی آزمونهاگر رفتار  –يادآوري

فی به طور جداگانه مثبت و من پورشاا  منحنی، یک تقریب منطقی از عمیکرد میانگین با تعیین کردن پارامتراا از افتد اتفاق می

 . را ببینیدث پیوستآید سدست میهاا بگیر  از آنو سپس میانگین

داده  پوش منحنیدر  آزمونهبار حداکثر در واحد طول  - بر حسب نیوتن بر مترس  vpeakسمقاومت برری 8-6-6

 :محاسبه رود 1رود باید به صورت معادده تحمل می آزمونهرده که توسط 

  1س
 

 که در آن :

Ppeak  ؛ بر حسب نیوتن ،داده رده پوش منحنیدر  آزمونهحداکثر بار تحمل رده توسط 

Lبر حسب متر، آزمونه طول . 

محاسبه  9معادده باید به صورت  بار بیشینهو در  (Ppeak)بار بیشینه 2/9، در ’Gمدول برری متقاطع،  8-6-2

 رود: 

  9س
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 که در آن :

G’  اا  مشخص برا  بیان سختی برری متقاطع در جابجاییبدست آمده است آزمونکه از  آزمونهمدول برری

ات کشنده برری برا  سامانه اتصال  بر حسب رکل و نیرو  بآزمونه در نسبت ظاار  سدر برگیرنده تغییر رده

 ؛ نیوتن بر متر

P ؛بر حسب نیوتن، آزمونهگیر  رده در دبه فوقانی زهبار اعمادی اندا 

uΔ  ی و اتصاتت پورشن برری مصادح مکادر برگیرنده ار دو تغییر، آزمونبر اساس  آزمونهجابجایی دبه فوقانی

 ؛ بر حسب متردارنده نگهاا  برری و اتصاتت سامانهآن و مشارکت 

H  ؛ بر حسب متر، آزمونه ارتفاع 

L بر حسب متر، آزمونه طول. 

، باید محاسبه رود. اگر سختی برری توضیح داده رد 1-9-3ند، که در بDمعکوسپییر  نسبت رکل 8-6-3

به روش توضیح  EEEPمنحنی، بار بیشینهاستتر از سختی برری در ب رگ بار بیشینه،2/9  در سمدول برری

 منحنیو جابجایی نهایی باید مستقیماً از  FME، صورترود. در غیر اینتهیه می 2-1-2 ندداده رده در ب

حادت محدود و مدول برری در حادت محدود تسییم و  تعیین رود. مقادیر جابجایی، نیرواا  برری پورش

 . رودمقاومت محاسبه می

-کار گرفته میبه پورش منحنیبرا  بیان  EEEP منحنی، یک مشخص رد 3-1-2ندانگامی که در ب 8-6-4

، Ke، ریب برابر با سختی برری اتستیک رامل مبدا بوده و دارا  یک EEEPمنحنی. قسمت اتستیک رود

 است: 3 تعیین رده با معادده Pyieldیک خط افقی برابر با  خمیر . قسمت رودمی

   3س

اگر   بار بیشینه مطیق، مساو  فرض کنیم.33/9بار تسییم را با ، مجاز استیم بارد

 : که در آن

Pyield ؛ بر حسب نیوتن، بار تسییم 

A   از صفر تا جابجایی نهایی س پورش منحنیمساحت زیرuΔ  ؛ بر حسب نیوتن متر، آزمونه 
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Ppeak  ؛بر حسب نیوتنداده رده ،  پورش منحنیدر  آزمونهحداکثر  بار مطیق تحمل رده توسط 

e Δ  در  آزمونهجابجایی دبه فوقانیPpeak2/9 ؛ متربر حسب مییی 

Ke : برابر است باPpeak / Δe2/9. 

توضیح داده  9-3-3قسمت یکنواخت که در  آزمونبر اساس نتایج  EEEP منحنیبرا  تهیه یک  8-6-4-6

 . مجاز استند uΔبرا   mΔ، با جابجا کردن اا  این بخشرد، روند

سحادت محدود مقاومت گیرته  بارد، Ppeak3/9رامل نقاط اطالعات در باراا  کمتر از  پوش منحنیاگر  8-6-5

 ، تعیین رود.1، نشان داده رده در رکل یابی خطیبا استفاده از درونPpeak3/9باید در  گسیختگیحادت محدود 

 

 آزمونگزارش    3

 رامل اطالعات زیر بارد : گ ارش آزمون باید حداقل 

 ؛ارجاع به این استاندارد میی ایران 2-1

 ؛و گ ارش آزمونتاریخ انجام  3-2

 ؛ااآن نشانیو  آزموننمایندگی نام و  آزمون نام مسئول3-3

 . و غیره  آزمونسرماره  آزمونهرناسایی  3-4

 موارد زیر: رامل، آزمونو روش انجام  آزمونهج ئیات توضیحی  3-5

 ؛آزمونهابعاد  3-5-6

اا  صیه، و فاصیه تا دبه بست، فانوع راملیا ار دو، ا  ازهج ئیات مشخصات فی یکی یا طراحی س 3-5-2

 ؛بند ش به قاب پورمتصل کننده 

شی بر رو  صفحه تیر پایه پوراا  و پانل آزمونپایه  رامل ،آزموناا  به گیره آزمونهج ئیات اتصال  3-5-3

 ؛آزموندر طول 

 ؛آزموناا  قابل اجرا برا  بخشو سایر  ااسنجرکلتغییر اا،سنجکرنشار و سیول بار، موقعیت اعمال ب 3-5-4
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مصادح ساخت و ساز سبرا  مثال، نوع و درجه مصادح، ضخامت، نقطه تسییم، مقاومت کششی،  صیفتو 3-5-5

 ؛برا  مصادح استفاده رده  مناسبمقاومت فشار ، تراکم، درصد رطوبت، مدل، نوع، و سایر اطالعات و غیره، 

و روش  آزمونهیات مورد نیاز برا  توضیح سایر جری ، مقطع عرضی اصیی و، نماطرحدانده نقشه نشان 3-5-1

 . را ببینید 3-2-1-19تا  1-2-1-19ندبس آزمونانجام 

 است:مواردزیر  راملکه  ط محدود اصییتفسیر ررای 3-5-7

 در ساخت و ساز؛ -ادف 

زمان باقی مانده از زمان ساخت و ساز تا  ه، اگر قابل اجرا بارد سدر برگیرندآور  یا تغییر فصلدر طول عمل -ب 

   ؛ آزمونزمان 

 ؛آزموندر  - ج

 ؛آزمونانجام  مدت زماندر تغییرات انجام رده بر رو  آزمونه   3-5-8

 ؛آزمونقبل از انجام  آزمونهذکر رده موجود در  ایرادگونه ار توصیف  3-5-3

اا بر اساس این روش انجام آزمونیا  آزمون، در برگیرنده یک ررح در مورد این که آزمون توصیف 3-5-61

 ؛آزمونگونه انحراف از روش اند یا در غیر این صورت توضیح اررده

 :، در برگیرندهخالصه نتایج 3-5-66

 ؛آزمونه  برا  ار آزمونهبل جابجایی در قسمت فوقانی بار اعمال رده در مقایسترزیس ساا  امنحنی 3-5-62

 ؛3-3بنداا  تکی  جابجاییگیر  اندازهکامل س جدول یا ترسیم    ثبت 3-5-63

 ؛ 1-1-2اا  یکسان س آزمونه  از Vpeakمقاومت برری س 3-5-64

 ؛2ندمقاومت در مطابقت با ب حدتسییم و حادت  حددر حادت  ’Gو P،Δرده  آزمونمقدار متوسط و  3-5-65

اا در حادت محدود تسییم و حادت از باراا  متوسط و جابجایی دست آمدهبه EEEPمنحنی3-5-61

 ؛ را ببینید 2-1-2و  3-1-2بنداا  قابل اجرا س حدگسیختگی

 ؛آزموناا  مهم، برا  ار گسیختگی و ارگونه تغییر رفتار و رخداداا  تفسیر مود 3-5-67
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در متن گ ارش قابل توضیح نیستند راحتی طی را که بهاایی که ررای، به خصو  آنآزمونهاا  کسع 3-5-68

 ؛اا  تربآزمونهو  گسیختگی، مانند موداا  را نشان داد

توسط نتایج نامه ساختمانی برا  تاییدیه آییناابه طور خا  رامیهمه دادهپیوستی که در صورت د وم، 3-5-63

 ؛مورد نیاز آزمون

 ؛2-9ندامضا افراد مسئول طبق استاندارد ب 3-5-21

 

 اريبیدقت و 61

 داده کافی برا  بیان دقت وجود ندارد. ،دقت 61-6

 داده کافی برا  بیان اریبی وجود ندارد. ،اريبی 61-2
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 الف پیوست

 (اطالعاتی)

 تعیین اولین رخداد بزرگ

حدود به نوبه خود یک . حادت مدادر  می آزموناست که درطول  قابل توجهیاودین حادت محدود  6FME-الف

ذکر  9-3-3ندبطور که در کند. امانن دو حادت رفتار  را مشخص مییگیار  رده تغییر فاز بعالمترخداد 

. اگر اودین تخمین یکسان تعیین کرد آزمونهبر رو  یک اا  بار یکنواخت آزمونتوان از را می FMEرد، 

اا  نظر قرار داد. تخمین   بعد  مورد تجدیدااآزمونتوان برا  مناسب بارد، اطالعات بدست آمده را مینا

 . کند  را پیشنهاد میمترمییی2/9رو، راانمایی برا  یک دیوار معمودی سپیش

 FMEبا  ،یا کمتر 9:1نسبت ظاار   –یده رده پورشا  چوبی چوبی با پانل سازه –دیواراا  قاب  6-6-الف

 مترمییی31برابر با  FMEبا ،  2:1؛ نسبت ظاار  مترمییی 99برابر با 

 مترمییی2/6برابر با  FMEبا ، ریا کمت 9:1نسبت ظاار   –ش سنگ گچ پورچوبی با  –دیواراا  قاب  2-6-الف
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 ب پیوست

 )اطالعاتی(

 معکوسانتخاب روش 

 

 Bآزموندر برابر روش  Aآزمونروش   6-ب

 Aآزمونروش  6-6-ب

در را اا اا  بین گامدوره گسیختگیرده متوادی است که  بند جابجایی فاز آزمونهیک  Aآزمونروش 1-1-1ب

تر در در خصو  اینکه راید یک محدوده پائین اطالعاتی ،اادوره گسیختگی. این دادنشان میبارگیار   آزمونه

، ممکن است به طور مثال. [1]دادرا ارائه می وجود دارد ایسترزیسجابجایی مورد نیاز برا  تودید اتالف انرژ  

اتالف انرژ   و ترپائین حدجایی جابمنجر به  ،  از میان یک سورا  بیش حفار  ردهمیل مهاریک اتصال 

 .رود آزمونهکمتر در  ایسترزیس

گیار  رده است، که توسط انجمن مهندسان سازه پایه [9]بر اساس مرجع  Aآزمونروش  9-1-1-9-ب

را  مقاومت در رده فوتد  ب بند چوب یا دیواراا  برری قاب آزمون  ، برا  SEAOSCکادیفرنیا  جنوبی س

. در اینجا یک مقدار قابل توجهی از اطالعات و روداکنون به کار نمیام [9]. مرجع برابر زد ده ایجاد رده است

، باید نتایج پییرش آزمون. برا  ااداف وجود دارد [9]مرجع  دررده  آزموناز دیوار اا   ،پایگاه اطالعات ب رگی

 .ساز  مجاز بارندبرا  مرتبط آزموندو روش 

 Bآزمونروش   2-6-2-ب

 Bآزمونروش هباا  ادوار  بسته رده یک روش برا  آزمون مکانیکی مفصل  ادوره نامهآیین6-2-6-2-ب

، که است   داده رده6-3زمینه برا  این استاندارد در مرجع س. پیشگسترش یافت 3-9با استاندارد بند  مطابق

، اما توافقی که برا  اکثر خچه بارگیار  امیشه یک توافق است  واحد یا تاریادورهداد یک جابجایی نشان می

ی است که قصد تودید اطالعاتی که به آزمونپیوند  B آزمون. روش یی انتخاب رده محافظه کارانه استموارد عم

  زد ده انتظار معمودی که در بارگیار گسیختگی  اتستیک و غیر اتستیک و مود ادورهطور کافی مشخصات 

 .ارائه می داد ،را رودمی



93 

 

 Bآزموندر مقابل روش  Aآزمونانتخاب روش  3-6-2 -ب

را دارا تسییم  حدحادت  FMEاایی قابل اعمال بارد که سامانهممکن است برا   Aآزمونروش  6-3-6-2-ب

تر که باعث اتالف انرژ  ت تعیین یک جابجایی محدوده پاییناا  انقطاع در جهسامانهکردن  آزمونیا برا   بوده

اا را بر دورهدار است که یک فاز جابجایی ریب Bآزمون. روش رود مورد استفاده قرار گیردمی ایسترزیس

 Bآزمونرا پایه گیار  می کند. روش  یاا  استاتیکآزموناساس درصد  از جابجایی تعیین رده نهایی از 

داند که در آن فتار اتستیک خطی از خود نشان میاایی قابل اعمال بارد که رسامانهممکن است بیشتر در 

FME  است. اگر نسبت  گسیختگیحدحادتmΔ  وFME  آزمون، روش بارد 3کمتر ازB ترجیح داده می رود .

اا  جابجایی مشابه و در جهت بدست آوردن تعداد  از نقاط مشابه در به قصد تودید دامنه آزمونار دو روش 

 . اا در ار فاز سگام  استدوره. تفاوت در تعداد رسندبه انجام می پورشاا  منحنی

 Cآزمونروش  2-2-ب

است.  معکوس آزموناا  نامهآیین مجموعه  آخرین متمم برا  CUREEنامهآیینس Cآزمونروش  6-2-2 ب

رهر ررائط از گی سبک به نمایند اا  قابا  بر رو  ساختماناین بر اساس تحییل آمار  تقاضااا  درزه

یک ارائه واقعی و محافظه  CUREE. تاریخچه بارگیار  اودیه آنجیس  توسعه یافته بودویژه دسکادیفرنیا سبه

چوبی مشابه بوده و در معرض از یک سازه اایی است که یک ج ء از آن معکوسکارانه از تاریخچه تغییررکل 

-فراتر می Δ2/9اا  اودیه از دامنهدورهاا  نسبتاً ب رگ ساند. در تغییررکلقرار گرفته [3و  3]اا  مرجع زد ده

اا  اا  پاسخاا  ب رگ بر اساس آماریابد. این گاماا  ب رگ اف ایش میاا  اودیه با گامدوره، دامنه روند 

، آزمون پییرش بارد، بنابر این کااش آزمون. اگر ادف انجام روندری   میزمانی غیر اتستیک پایهتاریخچه

، ممکن گسیختگیاا  کوچکتر گام ن دیک به . اندازهاا  ب رگ مجاز استاا  اودیه با دامنهدورهاندازه گام 

دست اا بهاا  پییرش در آنمعیار اایی کهاست در یک ظرفیت ب رگتر نتیجه داد سب رگترین دامنه در دامنه

اا  ب رگتر تاریخچه . ددیل این است که اندازه گامرود، حتی اگر به آسیب تجمعی ب رگتر منجر آیند می

. این استاندارد یک سازداا  مج ا و ب رگ را مجاز میابی پییرش را تنها در بازه دامنه، ارزیاصییبارگیار  

داند. در این رود را مجاز میبیشتر می Δاودیه از دورهاا دامنه فازاایی که در آنکااش در اندازه گام، تنها در 

 . بارد اف ایش یابد α≤3/9که توسط کاربر انتخاب رده و  Δα ،αاودیه ممکن است با  دورهدامنه  ،روند

است که در معرض تاریخچه  آزمونه  uΔرکل سا  از ظرفیت تغییر، اندازهΔرکل مرجع،تغییر 2-2-2-ب

بنابراین نیاز است گیرد، برا  کنترل تاریخچه بارگیار  مورد استفاده قرار می بوده و معکوسا   سدورهبارگیار  
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یکنواخت، یا یک  آزمونتواند بر اساس تجربیات گیرته، نتایج . تخمین میتخمین زده رود آزمونکه قبل از 

ا  ج ئیات مختیف یا تنظیمات مختیف سودمند است زده اا  مقایسهآزمونمقدار توافقی که ثابت رود برا  

 رود. 

 ، راانمایی پیش رو مورد استفاده قرار گرفته بود : CUREE[9]در پروژه 

، ∆m، که اطالعات را بر اساس ظرفیت تغییر رکل یکنواخت ، یکنواخت به عمل آید آزمونیک 6-2-2-2-ب

که به  ا بیشینهبار  39%، زیر یی که بار اعمادی برا  اودین باررکل در جاتغییر . این ظرفیت به عنوانفراام کند

 . ، تعریف می رودرده اتفاق افتادهاعمال  آزمونه

 آزمونرکل مرجع برا  ، تغییرm∆ƴدر آن که، گیردقرار مورد استفاده  ∆mاز  یک قسمت خا  2-2-2-2-ب

باید برا  تفاوت در ظرفیت  ƴ عامل. رودپیشنهاد می m∆ 6/9 =Δ، مقدار. در این زماناست اصیی معکوسبار 

قاومت انگام در ماا آسیب تجمعی به کااش زودکه در آن معکوس آزمونیکنواخت و یک  آزمونرکل بین تغییر

 . منجر خوااد رد به حساب آید
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 لپیوست 

 )اطالعاتی(

 آزمونسازي آماده

 آزمونداد که قسمت فوقانی ررائط مرز  دیوار ممکن است نتایج پیشنهاد می CUREE[2]اا  توصیه 6-ل

در  آزمونهرا در یک  تواند تقاضا  دنگرمی آزمونهبر و محرب رو  یک دیوار را تحت تاثیر قرار داد. وزن تیر بار

 گیر  رده درا ، پاسخ اندازهدوره آزمون. سکون یک تیر باربر سنگین در طول یک جهت عمود  را کااش داد

بیش از قرار می داند را  آزمونکه یک دیوار را ام به صورت افقی و ام به صورت عمود   مورد  آزموناا  قاب

محدوده عمیی کااش روند باید به تحمل می آزمونهتیر باربر که توسط ، جرم داد. به این ددیلنشان می حد

، ضربه جرم محرب رودتحمل می آزمون جاماندر جایی که بار قائم محرب توسط   آزمونساز  یابد. در آماده

ا  ساخته گونهبه آزموناا  متقارن تاثیرگیار بارد. قاب سامانهت یک ممکن است با تفاوت در پاسخ منفی و مثب

ساس بر ا کییونیوتن 36/1وارده س. محدوده بار رودتحمیل نمی آزمونهار قائمی بر رو  گونه باند که ایچرده

فرض رده اند آمی  به خدمت گرفته ردهرا به صورت موفقیت آزموناا  که یک بازه از قابا  کارگروهقضاوت 

 است.
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 تفسیر

مج ا و گ ارش  آزمونهمثبت و منفی امیشه برا  یک  پورشاا  منحنیتحییل  ،پارامتراا  عمیکرد   -6-پ

. با این حال، روش برا  محاسبه میانگین پارامتراا  مجاز استیر  گناسب بدون میانگینپارامتراا  پاسخ مت

یک پاسخ  آزمونهتواند انگامی که کنند میسمثبت و منفی  را مشخص می پورش منحنیعمیکرد  که ار دو 

اا  بدست آمده از اغیب ، پاسخایشگاایآزماا  . در آزمونداد یک تفاوت را بوجود آوردنامتقارن را نشان می

متقارن استند و تمایل به د آمده با یک گردش مثبت اودیه ناا  دیوار برا  بعضی درجات آسیب بوجواآزمون

. تعیین کردن پارامتراا  پاسخ دارند دورهضعیف کردن پاسخ بدست آمده از گردش منفی بعد  در امان 

ار پاکت سمثبت و منفی  امسان با انجام تحییل مثبت و منفی نا پورشاا  منحنیبا  آزمونهمیانگین برا  یک 

، . بنابراینتواند به تخمین غیر محافظه کارانه عمیکرد نتیجه داد، میبه صورت جداگانه و سپس میانگین گیر 

برا  ااداف  آزمونهاسخ ساز  پیک دسته از پارامتراا برا  مختصراست که انگامی که  کارگروهاین قضاوت 

حاسبه م ،، این پارامتراا باید از میانگین به عنوان روش اودیه تحییلا  مورد استفاده قرار می گیرندطراحی سازه

داد. محاسبه پارامتراا  کار  را برا  یک دیوار نامتقارن مالیم را کااش میمحافظه، . استفاده از این روشروند

، یک تقریب عمیی از پارامتراا  میانگین را برا  اا  مثبت و منفی به صورت جداگانهپورشمیانگین از 

اا  مثبت و منفی یداد ب رگ در امان فازاا رو  طرف؛ اگر رو  متقارن منطقی به دست خوااد دادااپورش

اتفاق بیفتد. احتیاط و قضاوت باید در تخمین و ارزیابی ار رکل از پاسخ میانگین برا  مشخص کردن یک 

اا  مثبت و منفی باید امیشه پورش، ورد استفاده قرار گیرد. در این مواردکه به صورت نا متقارن است م سامانه

 . گیر  تحییل رده و گ ارش روندگانه و بدون میانگینبه صورت جدا

 

 


