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ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
 

 ای ی بر طراحی برشی دیوار سازهتاثیر مودهای باالتر پاسخ دینامیک

1معین رضایی بلوچی
 2، محمد کاظم بحرانی*

  moein.rezaei@gmail.comدانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی، دانشگاه قم، معین رضایی بلوچی، -3

  m.bahrani@iiees.ac.ir استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه قممحمد کاظم بحرانی،  -2

 

 چکیده 

شناخته شده است. وقتی دیوارها در موقعیت درست قرار بگیرند می توانند به عنوان یک سیستم سودمندی دیوارهای سازه ای از دیرباز 

 باربر جانبی مناسب عمل کنند. همچنین در طراحی سازه های بتنی در مقابل نیروی زلزله تالش بر این است که از شکست برشی

ل دقیق و حساب شده ای از نیروهای برشی وارد بر دیوار سازه ای، جلوگیری شود. هدف اصلی این نوشتار نشان دادن این است که با تحلی

می توان از شکست برشی آن جلوگیری کرده و انتظار رفتار شکل پذیر از دیوار سازه ای داشت. بنابراین باید یک برآورد صحیح از حداکثر 

اشته باشیم تا این اطمینان حاصل شود که برش در نیروی برشی که دیوار سازه ای در طول پاسخ لرزه ای شدید با آن مواجه می شود د

محدوده خطی باقی خواهد ماند و با تشکیل و توسعه مفاصل خمشی، جذب و اتالف انرژی صورت پذیرد. برای رسیدن به این هدف از ایده 

صورت تقریبا مثلثی می باشد و  طراحی بر اساس ظرفیت استفاده شده است. الگوی توزیع بار در روش استاتیکی معادل در آئین نامه ها به

ارتفاع از پای دیوار قرار می گیرد. ممکن است افزایش تقاضای برشی در دیوار به علت اثرات  7/0برآیند نیروهای اینرسی حدودا در 

جه برآیند نیروها دینامیکی پدید آید و در بعضی از حاالت پاسخ، جابجایی و شتاب تحت تاثیر مود دوم و سوم ارتعاش قرار گیرد که در نتی

طبقه  31و  32، 3، 6در ارتفاع پایین تری نسبت آنچه در آئین نامه مشخص کرده قرار گیرد. برای تشریح این موضوع دیوارهای سازه ای 

مدل شده و برای شبیه سازی مفصل پالستیک در پای دیوار مقطع نرمتری در نظر گرفته شده است. نتایج  SAP2000در نرم افزار 

ا نشان می دهد که با نرم شدن پای دیوار و افزایش پریود مود اصلی مشارکت مودهای باالتر در پاسخ سازه افزایش یافته و در تحلیله

نتیجه ارتفاع برآیند نیروی اینرسی جانبی کاهش می یابد. با توجه به این امر برای اطمینان از تشکیل مفصل پالستیک در پای دیوار باید 

 ا ضریبی افزایش یابد.مقدار برش طراحی ب

 طراحی بر اساس ظرفیت، دیوار سازه ای، تحلیل دینامیکی طیفی، برش پایه، مفصل پالستیک. های کلیدی: واژه
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ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
 (مقدمه1

سودمندی دیوارهای سازه ای از دیرباز شناخته شده است. وقتی دیوارها در موقعیت درست قرار بگیرند می توانند به عنوان     

استفاده از دیوارهای سازه ای اغلب  ،طبقه 20باربر جانبی مناسب عمل کنند. برای ساختمانهای بتنی باالی یک سیستم 

طبقه از نظر اقتصادی و کنترل تغییر مکانها استفاده از آنها امری  10انتخاب می گردد و برای ساختمانهای بتنی بیش از 

 شود.-ضروری محسوب می

نیروی جانبی در ساختمان و نیروی برشی افقی ناشی از آن توسط این عضو از سازه، به آن به دلیل تحمل بخش بزرگی از    

دیوار برشی نیز اطالق می شود و این نامگذاری اشتباه باعث ایجاد این برداشت می گردد که نیروی برشی رفتار آنها را کنترل 

شکست برشی)که  وی زلزله تالش بر این است که ازمی کند؛ در حالیکه می دانیم در طراحی سازه های بتنی در مقابل نیر

شکستی ترد است( جلوگیری شود. پس برای دوری از این داللت ضمنی غیر قابل قبول در مورد رفتار برشی، بهتر است از 

 اصطالح دیوار سازه ای به جای دیوار برشی استفاده گردد.

که  ،ر می گیرد سختی، مقاومت و شکل پذیری در سازه می باشداولین ضوابطی که جهت تأمین آنها مورد توجه طراحان قرا   

دیوار سازه ای سخت تر از قابهای خمشی دیوارهای سازه ای ابزار بهینه ای برای فراهم کردن آنهاست. ساختمانهای مهارشده با 

اغلب نیازی نیست  یجهو در نت عمل کرده و در زلزله های با قدرت کم، احتمال وقوع تغییرشکلهای بزرگ را کاهش می دهد

که اجزای غیر سازه ای را از سیستم باربر جانبی جدا کنیم. مقاومت الزم برای جلوگیری از صدمات سازه ای تحت زلزله های 

متوسط نیز با آرماتورگذاری مناسب طولی و عرضی به دست می آید. همچنین در زلزله های بزرگ به شرطی که جزئیات ویژه 

 ایت شود پاسخ انعطاف پذیر و قابل اعتمادی از دیوارهای سازه ای قابل دسترس خواهد بود.در آرماتورگذاری رع

در گذشته در نتیجه مشاهده شکست های برشی در دیوار های با جزئیات ضعیف این دیدگاه وجود داشت که دیوار سازه ای    

رای ساختمانهای با دیوار برشی نسبت به و به این دلیل آئین نامه ها ضریب شکل پذیری کمتری ب شکننده و ترد است

ساختمانهای با سیستم قاب خمشی، در نظر می گرفتند. هدف اصلی این نوشتار نشان دادن این است که با تحلیل درست، 

دقیق و حساب شده از نیروهای برشی وارد بر دیوار سازه ای می توان از شکست برشی آن جلوگیری کرده و انتظار رفتار شکل 

 همانند قاب خمشی را از دیوار سازه ای داشت.پذیر 

 ادبیات فنی(2

پاسخ  اتالف انرژی در طول ر در ساختمان نگردد و اثرات برشی ازبرای اطمینان از اینکه برش مانع رفتار شکل پذی   

بنابراین باید یک تخمین درست از ماکزیمم  برشی در دیوار سازه ای گرفته شود؛ هیستریزیس کم نکند، باید جلوی شکست 

داشته باشیم تا این اطمینان حاصل شود که  لرزه ای شدید با آن مواجه می شودنیروی برشی که دیوار سازه ای در طول پاسخ 

یده طراحی بر اساس اتالف انرژی عمدتا محدود به جاری شدن خمشی در دیوار می باشد. برای رسیدن به این هدف از ا

 [.1]فیت استفاده شده استظر

به علت اثرات دینامیکی پدید آید. در طول پاسخ مود اول که پاسخ غالب در  ممکن است افزایش تقاضای برشی در دیوار    

( a -3توزیع نیرو مانند ) (b -3( خواهد بود، که در )b -3( و )a -3)مشابه شکل  ،سازه است، توزیع نیروهای اینرسی طبقات
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 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
الگوی توزیع بار در ضرب شده تا لنگر پای دیوار به لنگر پالستیک برسد.   oØدر ضریب افزایشی می باشد با این تفاوت که 

 7/0ت همانند توزیع ارائه شده در روش استاتیکی معادل در آئین نامه ها می باشد و برآیند نیروهای اینرسی تقریبا در این حاال

در بعضی از حاالت پاسخ، جابجایی و شتاب تحت تاثیر مود دوم و سوم ارتعاش قرار می گیرد  گیرد.ارتفاع از پای دیوار قرار می 

 ( خواهد شد و در این توزیع برآیند نیروها در ارتفاع پایین تریc -3قات مانند شکل )که در نتیجه توزیع نیروی اینرسی طب

 .[3]نسبت به حالت اول قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

به  b( نمودار لنگر خمشی را برای حاالت مختلف نشان می دهد. اگر دیوار سازه ای از توزیع نیرو مطابق نمودار d -3نمودار )   

 لنگر پالستیک برسد برش ناشی از این توزیع بُحرانی نیست چون برآیند نیروها در ارتفاع باالتری قرار می گیرد و بازوی نیرو 

که برآیند نیروها در ارتفاع پایین تر قرار می گیرد و بازوی کوتاهتری دارد،  cدر حالیکه در توزیع نیرو حالت  .بلندتر است

a) توزیع نیروی اینرسی طبق 

آئین نامه )مود اول(   

b) توزیع نیروی اینرسی

طبق آئین نامه ضرب شده 

ضریب افزایشیدر   

c) توزیع دینامیکی

نیروی اینرسی ضرب 

 شده در ضریب افزایشی

d)  نمودار لنگر خمشی 

(3)شکل   

 برآیند نیروها
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 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
نیروی بیشتری برای رساندن لنگر پای دیوار به همان لنگر پالستیک وارد می شود در نتیجه نیروی برشی بزرگتری به دیوار 

 (.2تحمیل می کند)شکل 

 ( مدلسازی3

متر و ضخامت متناسب با  1متر، ارتفاع هر طبقه  6به طول طبقه  31و  32،  3 ، 6 سازه ای های دیوارمسئله  شریحبرای ت    

تری نرم ضعیفتر و ل پالستیک در پای دیوار مقطعمدل شده و برای شبیه سازی مفص  SAP2000در نرم افزار ارتفاع دیوار 

تغییرشکلهای مود اول، دوم و سوم و سهم هر مود در برش آنالیز مودال انجام گرفته و  .(1و1)شکل در نظر گرفته شده است

 پایه محاسبه شده است. 

                                            

 ه پالستیک( مدل دیوار با پای شب1( مدل دیوار با پای گیردار                                   شکل )1شکل )                

 

 یجابررسی نت (4

طبقه نظیر مشارکت جرمی، مشارکت در برش پایه برای  31و  32، 3، 6شامل نتایج آنالیز مودال دیوارهای  1تا  3جداول     

هر مود و ارتفاع برآیند نیروهای جانبی می باشد. همانطور که انتظار میرفت دوره تناوب سازه با افزایش ارتفاع و تشکیل مفصل 

تغییر شکل مودی در مود اول در حالت االستیک با پای گیردار با حالت تشکیل مفصل پالستیک . ستیک افزایش می یابدپال

متفاوت است، بدین صورت که در حالت اول، تغییرشکل ناشی از دوران کل دیوار و در حالت دوم بیشتر ناشی از دوران مفصل 

می باشد. تغییرشکلهای مود دوم و سوم دیوار طره در حالت االستیک با پای گیردار و در  ،پالستیک ایجاد شده در پای دیوار

نشانداده شده   7و  6، 5طبقه در شکلهای  3حالت تشکیل مفصل پالستیک بسیار شبیه به هم است. این موضوع برای دیوار 
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 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
 ،د مودهای دوم و سوم با تشکیل مفصل پالستیکپریود مود اول و تقریبا ثابت ماندن پریوچشمگیر این امر در افزایش  است.

دیوار در مود دوم و سوم در نتیجه ایجاد مفصل پالستیک در پای دیوار تاثیر چندانی بر پاسخ  .(1تا  3)جداول نیز مشهود است

 [.1نمیگذارد]

 

     

 ( جابجایی افقی مود اول5شکل )( جابجایی افقی مود دوم            6( جابجایی افقی مود سوم          شکل )7شکل )

 

و سهم مود دوم و سوم افزایش  شدهکه مفصل پالستیک در پای دیوار تشکیل می شود سهم مود اول از برش پایه کم  هنگامی

طبقه با تشکیل مفصل  3(. به عنوان نمونه در دیوار 1تا  3نیروهای جانبی کاهش می یابد)جداول در نتیجه برآیند  می یابد.

 همانطور که پیشتر اشاره شدکاهش می یابد.  hw 0.4ارتفاع کل دیوار( به  hw) hw 0.58، برآیند نیروهای جانبی از پالستیک

 نیز افزایش پریود مود اصلی سازهاز طرفی  این کاهش ارتفاع ممکن است باعث تحمیل نیروی برشی بیشتری به دیوار گردد.

نیز افزایش  طبقات در واقع بزرگنمایی برش با زیاد شدن تعدادرا باال می برد.  سهم مودهای باالتر در مقدار نیروی برش پایه

  می یابد.

با اینکه در ساختمان احتمال تشکیل مفصل پالستیک  در مود های باالتر زیاد نیست و دوران پالستیک در مود های باالتر     

و این اطمینان حاصل می مفصل پالستیک را باال برده  احتمال تشکیل ها،کمتر است ولی در نظر گرفتن این حالت در تحلیل

 که شکست برشی در دیوار رخ نمی دهد .      گردد
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 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
 طبقه 6( دیوار 3جدول )

 برآیند مود سوم مود دوم مود اول 

پای 

 گیردار

 - 0.46 0.07 0.03 (sپریود)
 - 1.34 2.57 2.75 ضریب بازتاب

 - 4.6 18 73.7 درصد مشارکت جرمی

 - 2.4 18.2 79.4 درصد سهم از برش پایه
کل  به ارتفاع ی جانبینیرو ارتفاع برآیندنسبت 

 دیوار دیوار

0.732 0.1 0.05 0.6 
 10 - - - - درصد تغییر ارتفاع نسبت به آئین نامه

پای 

شبه 

 مفصل

پالستی

 ک

 - 2.94 0.08 0.03 (sپریود)
 - 1.373 1.91 1.05 ضریب بازتاب

 - 3.6 15.6 79.1 مشارکت جرمیدرصد  
 - 4.2 25.3 70.5 درصد سهم از برش پایه
 - 75 39.01 11.2- درصد تغییرات برش پایه

 0.5 0.005 0.007 0.71 نسبت ارتفاع برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کل
 25 - - - - درصد تغییر ارتفاع نسبت به آئین نامه

 

 

 

 طبقه 3( دیوار 2جدول )

 برآیند مود سوم مود دوم اولمود  

پای 

 گیردار

 - 0.782 0.117 0.045 (sپریود)
 - 1.525 2.365 2.56 ضریب بازتاب

 - 5.2 18.4 70.9 درصد مشارکت جرمی

 - 3.4 18.7 77.9 درصد سهم از برش پایه
 0.58 0.06 0.12 0.72 نسبت ارتفاع برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کل

 13 - - - - ارتفاع نسبت به آئین نامهدرصد تغییر 

شبه پای 

 مفصل

پالستی

 ک

 - 4.518 0.135 0.049 (sپریود)
 - 1.573 2.578 0.793 ضریب بازتاب

 - 4.3 14.9 77.4 مشارکت جرمی درصد 
 - 6.3 36 57.6 درصد سهم از برش پایه

 - 85.29 92.51 26.06- برش پایه درصد تغییرات
 0.4 0.004 0.007 0.69 برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کلنسبت ارتفاع 

 40 - - - - درصد تغییر ارتفاع نسبت به آئین نامه
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 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر
 طبقه 32دیوار ( 1جدول )

 برآیند مود سوم مود دوم مود اول 

پای 

 گیردار

 - 1.17 0.18 0.066 (sپریود)
 - 1.77 2.75 1.95 ضریب بازتاب

 - 5.5 18.6 69.2 درصد مشارکت جرمی

 - 5 26.1 68.9 درصد سهم از برش پایه
 0.53 0.063 0.13 0.71 نسبت ارتفاع برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کل

 20.4 - - - - درصد تغییر ارتفاع نسبت به آئین نامه
پای شبه 

 مفصل

پالستی

 ک

 - 6.03 0.21 0.072 (sپریود)
 - 1.84 2.75 0.654 ضریب بازتاب

 - 4.3 14.5 76.6 مشارکت جرمیدرصد  
 - 8.1 40.7 51.2 درصد سهم از برش پایه
 - 62 55.94 25.69- درصد تغییرات برش پایه

 0.35 0.004 0.008 0.69 نسبت ارتفاع برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کل
 46.7 - - - - درصد تغییر ارتفاع نسبت به آئین نامه

 

 طبقه 31( دیوار 1جدول )

 برآیند مود سوم مود دوم مود اول 

پای 

 گیردار

 - 2.18 0.34 0.122 (sپریود)
 - 2.42 2.75 1.29 ضریب بازتاب

 - 5.8 18.9 67.2 درصد مشارکت جرمی

 - 9.2 34.04 56.8 درصد سهم از برش پایه
 0.46 0.07 0.15 0.71 نسبت ارتفاع برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کل

 30.67 - - - - ارتفاع نسبت به آئین نامهدرصد تغییر 
پای شبه 

 مفصل

پالستی

 ک

 - 9.68 0.41 0.13 (sپریود)
 - 2.55 2.75 0.477 ضریب بازتاب

 - 4.2 14.3 75.7 درصد  مشارکت جرمی
 - 12.4 45.6 41.9 درصد سهم از برش پایه
 - 34.78 33.96 26.23- درصد تغییرات برش پایه

 0.29 0.004 0.01 0.68 برآیند نیروی جانبی به ارتفاع کلنسبت ارتفاع 
 71.1 - - - - درصد تغییر ارتفاع نسبت به آئین نامه

 

 پیشنهادات زیر برای تخمین برش طراحی نتیجه گرفته شده است:[ 2] آئین نامه طراحی سازه های بتنی نیوزیلند از 

      (1)
                                    

                
                                   

oV V V
u wall v o E

     
 لنگر خمشی افزایش یافته

آیین نامه لنگر محاسبه شده از  
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ضریب افزایش مقاومت خمشی و  Øoتقاضای برش افقی برگرفته شده از روش استاتیک معادل در آئین نامه،  VEکه 

1

2

v

h

h
   برش است و از رابطه زیر به دست می آید:دینامیکی ضریب بزرگنمایی 

0.9                (2)
10

v

n
   

 طبقه ضریب بزرگنمایی برش از رابطه زیر به دست می آید: 6تعداد طبقات است و برای ساختمانهای باالی  nکه در آن  

1.3                (3)
30

v

n
   

1.8vدر نظر بگیریم، در واقع  35را بیشتر از  nطبقه نیاز نیست  6در ساختمانهای باالی  . 

از مدلهای در نظر گرفته شده در جدول  به دست آمدهدر روابط آئین نامه نیوزیلند با مقادیر  vمقادیر پیشنهادی برای    

  ( مقایسه شده است.5)

 طبقه 31 طبقه 32 طبقه 3 طبقه 6 

 1.6 1.5 1.46 1.2 به دست آمده

 1.8 1.7 1.6 1.5 آئین نامه نیوزیلند

 (v( مقادیر ضریب بزرگنمایی برش )5) جدول

همانطور که مشهود است با افزایش طبقات روند افزایش ضریب بزرگنمایی برش کمتر شده است. به عنوان نمونه مقدار این   

نیوزیلند نیز توصیه  ین نامهمی باشد. آئ 3/0طبقه  31طبقه به دیوار  32و از دیوار  1/0طبقه  32طبقه به  6ضریب از دیوار 

 .در نظر گرفته شود 1/3کرده که نیاز نیست بیشتر از 
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