
 

 ؟انعطاف پذیردیافراگم صلب یا 

دهند، در حالی نمیخمشی از خود نشان  شکل تغییر هاآن ی هستند.نهایتبیهای صلب دارای سختی داخل صفحه دیافراگم

دال  هایسیستماکثر  در. دننمایمیهای نیمه صلب مشخصات سختی داخل صفحه و رفتار واقعی را شبیه سازی که دیافراگم

باشد. سرعت پردازش میبارگذاری جانبی قابل چشم پوشی  دلیل بهخمشی  شکل تغییربسیار ضخیم است و دال  ،مسلح بتن

های گم نیمه صلب نزدیک است. دیافراگمآمده از دیافراگم صلب به نتایج دیافرا دست بههای صلب باال و نیز نتایج دیافراگم

 باشند.مورد نیاز استاندارد  دره قابل توجهی رخ دهد یا داخل صفح شکل تغییرکه  شوندمی سازیمدلنیمه صلب زمانی 

 

 اصلی هایتفاوت

های صلب، ماتریس سختی را فشرده و زمان دیافراگمدر درون صفحه زیاد ی سخت هایمؤلفه – فرمول بندی )ساختار(

 .دهدمیمحاسبات را کاهش 

است و بر آن  مرکز جرم متمرکز بر ایلرزه یبارگذار مرتبط با یتصادف مرکزیتصلب، خروج از  افراگمید در – برون محوریت

اعمال  ایلرزه یبارها یبه هر گره برا یتصادف یتخروج از مرکز های نیمه صلب،در دیافراگم که یدر حال .شودمیاعمال 

باد و  بار در مورد. شودنمیاعمال  ایگره هیچبه  یتاز مرکز روجخ ،باشدشده نداده  صیتخص افراگمید چی. اگر هشودمی

 نیکه ا به طوری شوندمی عیگره توز 10در  ، بارهاصلب مهین افراگمیددر  .شودمیاعمال  یصلب، بار در مرکز هندس افراگمید

 د بود.نخواه یچشیو پ یباد جانبالگوی بار  ، به شکلمعادل به صورت با توجه به مرکز روهاین

 .اندشدهگزارش شده، استفاده  صلب مهین افراگمیتنها در د ی جمع کنندهروهایو ن ، برشخرپاهای مسطحدر  - گزارش نیرو

 12.3در ادامه قصد داریم، یک فلوچارت برای تعیین دیافراگم صلب یا انعطاف پذیر )منعطف( مطابق با مفاد و ضوابط بخش 

 را ارائه دهیم. است IBC 2012که همانند  ASCE 7-10آیین نامه 



 

 
 1شکل 

 
 2 شکل

 مترجم: نیما اصغری

 منبع:

http://struczone.com/rigid-or-flexible-diaphragm/ 

 

ای های سازهدیافراگم پنل

چوبی است یا از نوع عرشه 

 فوالدی؟

 آیا موارد زیر درست است؟

اند از: اعضای قائم عبارت مسکونیمنزل 

 –های مهاربندی فوالدی قاب

نی های مهاربندی مرکب بتقاب

دیوارهای برشی  –و فوالدی 

 فوالدی، بتنی و بنایی

. پایان کار مصالح بتنی یا سایر مصالح 1محل ساخت قالب سبک: 

ای چوبی قرار نگرفته است بر روی دیافراگم متشکل از پنل سازه

. هر 2 اینچ 1.5ای با ضخامت بیش از سازه جز برای اعضای غیربه

ای با ضوابط قسمت از اعضای قائم سیستم باربر جانبی لرزه

 مطابقت داشته باشد .1-12 .12دریفت جدول 

خیر: آیا دیافراگم دال بتنی است یا 

 عرشه فوالدی پرشده از بتن؟

 مشاهده شود 2شکل 

آیا نسبت عمق به دهانه کمتر یا مساوی 

گونه نامنظمی است و نیز بدون هیچ 3

 افقی )هندسی( است؟

 دیافراگم صلب فرض شود

 ذیر فرض شوددیافراگم انعطاف پ

http://struczone.com/rigid-or-flexible-diaphragm/

