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  عنوان تغییرات نیروي محوري با ضخامت هاي مختلف به روش عدديبررسی مقاومت جانبی دیوارهاي برشی تحت 
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  : عمران                        رشته                                                    کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاهه                                                                           : سازگرایش

  108ات:صفح تعداد                     27/11/1393 دفاع: تاریخ                             : فنی مهندسیدانشکده 

  :چکیده

امـروزه علیـرغم پیشـرفتهاي . درطول تاریخ بشري،زلزله هاباعث تلفات جانی ومالی زیادي شده اند

قابل توجه درکاهش خطرات لرزه اي ناشـی اززلزله،بـه علـت سـرعت شهرسـازي درمنـاطق لـرزه 

یکی از راه هاي مناسب براي افزایش مقاومت سـازه هـاي  .خیز،خطرهمچنان درحال افزایش میباشد

مقابل نیروي جانبی زلزله، استفاده از دیوارهاي برشی می باشـد. بـا اینکـه عملکـرد اصـلی  بتنی در

دیوارهاي برشی در مقابل نیروهاي جانبی است، این اعضا وظیفه انتقال بـار قـائم را نیـز بـه خـوبی 

در تحقیـق  انجام داده و از ریزش سقف ها در هنگام وقوع زلزله هاي شدید جلوگیري مـی نماینـد.

ضر با استفاده از روش اجزاي محدودو به ازاي نسبت هاي مختلف بار محـوري رفتـار لـرزه اي حا

آنالیز اجـزاي محـدود بـا اسـتفاده از نـرم افـزار دیوارهاي برشی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت.

Abaqusهمچنین تاثیر تغییر الغري دیوار برشی روي عملکرد مقاومتی سازه در صورت گرفته است .

ت کلی دیوارهاي برشی الغر و غیر الغر مورد بررسی قرار گرفته اسـت. عـالوه بـر ایـن، بـا دو حال

تغییر درصد آرماتورهاي دیوار برشی تاثیر این پارامتر به صورت عددي بررسی گردیده است. نهایتـا 

نتایج به دست آمده مورد مقایسه قرار گرفته و عملکرد دیوار برشی در حالت هاي مختلف ارزیـابی 

  گردیده است. 

  دیوارهاي برشی، نیروي محوري، مقاومت جانبی: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

هاي کوتاه هاي بلند و چه متوسط و حتی در ساختماناحداث دیوارهاي برشی چه در ساختمان

که استفاده از شود که مقاومت ساختمان به طور قابل توجهی افزایش یابد و ثابت گردیده است موجب می

تر است. کنترل خیز جانبی ساختمان به کمک هاي خمشی اقتصاديدیوارهاي برشی در مقایسه با سیستم

هاي خمشی باشند. قابدیوار برشی بهترین شیوه در مقایسه با استفاده از عناصري مانند بادبندها می

در طی چندین . شوندمیبیه شده هایی هستند که در کنار دیوار برشی تعخیلی انعطاف پذیرتر از قاب

شد که دیوارهاي برشی رفتار تردي دارند و به همین جهت رفتار آنها در محدوده ارتجاعی و تصور می سال

که  این بودشد است. دلیل اصلی این تصور براي مقاومت در برابر زلزله هاي متوسط مناسب درنظر گرفته 

رعایت نمی شود و از این جهت شکست آنها از  به خوبیگذاري براي تامین رفتار دیوارها جزئیات آرماتور

هاي خمشی کمتر پذیري آن را در مقایسه با قابنامه ها شکلبرخی از آیین بنابراینباشد. نوع برشی می

توان انرژي زلزله را گرفتند. اما محققین با مطالعاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که میدرنظر می

  همانند قاب ها مهار و مستهلک نمود. ارها کامالًدر دیو

گذاري مناسب با جزئیات خاص در دیوار برشی آرماتورالبته شرط اساسی براي ایجاد چنین رفتاري 

هاي دیوار به اندازه کافی باشد. براي اینکه رفتار دیوارها وارد مرحله غیر ارتجاعی شود الزم است پایهمی

ها یا نیروها به زمین دچار شکست نگردند. همچنین الزم است رفتار دیافراگممحکم باشند تا در انتقال 

ها همواره در محدوده ارتجاعی باقی بمانند تا از طریق آنها و اتصال صلب آنها به دیوار، کلیه نیروها کف

  منتقل گردند. 

استفاده کرد که رفتار بهاي خمشی به نحوي توان از دیوارهاي برشی به راحتی در کنار قاامروزه می

هاي شدید مجموعه سازه نرم، مقاوم و شکل پذیر باشد. در هر حال پاسخ این قبیل سازه ها در برابر زلزله

نیز پاسخی خمشی و نرم است. در غالب موارد دیوارهاي برشی قادرند بیشترین سهم را در تحمل نیروي 

هاي قابل توجه و جدي در پس از ظهور ترك هابرشی پایه داشته باشند و این در حالی است که قاب

شوند. دیوارها یا ورود به محدوده غیر ارتجاعی، به عنوان سیستم ثانویه مقاومت در برابر زلزله طراحی می

پذیري هاي خمشی با شکلدهد و احداث قابالزم به ذکر است در مناطقی که زلزله هاي شدید رخ می
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راي احداث ساختمان مقاوم در برابر زلزله استفاده از دیوارهاي برشی زیاد ممکن نیست، بهترین راه حل ب

است. به ویژه اگر ساختمان داراي ارتفاع متوسط یا بلند باشد. البته استفاده از دیوارهاي برشی تا ارتفاع 

طبقه استفاده از دیوارهاي برشی به طور  30هاي بلندتر از طبقه الزامی نیست ولی براي ساختمان 20

  ي توصیه می شود.جد

  برشی هايدیوار بررسی عملکرد -1-2

هاي باربر جانبی از جمله بادبندها، داراي سختی دیوارهاي برشی در مقایسه با سایر انواع سیستم

براي تامین سختی مورد نیاز به تعداد دهانه دیوارها  باشند. به همین دلیلخمشی به مراتب باالتري می

آورند، مناسب تر این موضوع چون بر روي فضاي داخلی اختالل کمتري به وجود میکمتري نیاز دارند که 

هستند. از طرفی عملکرد بادبندها در زمین لرزه هاي گذشته نشان داده است که اعضاي مهاربند دچار 

دهد و سازه را به سازه اي ترد تبدیل کمانش شده و این پدیده اتالف انرژي سازه را به شدت کاهش می

خیر أکند. از اینرو محققین به ابداع روش هایی دست زده اند تا کمانش بادبندها را حذف و یا به تمی

       اتصاالت آنها  بادبندهادیده می شود یکی دیگر از معایب اساسی  1-1همانطور که در شکل  بیندازند.

نجام گرفته ولی در حین باشد. زیرا ممکن است طراحی جوش و یا پیچ براي اتصال به نحو مناسبی امی

ساخت به دلیل عدم مهارت کافی نیروي انسانی، اتصال به طور مناسب اجرا نشود. همچنین با ایجاد 

اند و همین موضوع هایی در آن به وجود می آیند که در طراحی درنظر گرفته نشدهکمانش در بادبند تنش

  دهد.احتمال ایجاد شکست در محل اتصال را افزایش می

  

  

  

  

  

  گسیختگی بادبندها در محل اتصال. -1-1شکل 
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که  ها می باشد، چراایجاد شکست در مهاربندها یکی از مسائل بسیار حساس و خطرناك در سازه

بین رفتن انعطاف پذیري سازه گردیده و عالوه بر آن موجب کاهش سختی  چنین شکستی موجب از

گردد. از معایب دیگر بادبندها آسیب فروپاشی ساختمان میطبقه و ایجاد طبقه نرم و درنتیجه احتمال 

اي از نمونه 2-1آید. در شکل رساندن به تیر باالي آن است که معموال در بادبندهاي هشتی به وجود می

  این پدیده نشان داده شده است. 

  

  

  

  

  

  جاري شدن تیر باالي بادبند هشتی. -2-1شکل 

دها مشکالت اشاره شده را ندارند و چنانچه به درستی طراحی و دیوارهاي برشی در مقایسه با بادبن

هاي دهند که این موضوع در زمین لرزهتري از خود نشان میاجرا شوند، عملکرد جانبی بسیار مطلوب

که تحت اثر هاي دیوارهاي برشی این است که چنانگذشته اثبات گردیده است. یکی دیگر از مزیت

هاي شدید، سختی جانبی آنها کاهش یابد، همچنان وظیفه گسترده ناشی از زمین لرزهها و شکست آسیب

نمایند. از اینرو هدف دهند و از ریزش سقف ها جلوگیري میانتقال بار قائم خود را به خوبی انجام می

تحقیق حاضر بررسی ظرفیت باربري دیوارهاي برشی با نسبت هاي الغري مختلف تحت اثر نیروهاي 

  ري انتخاب گردیده است.محو

  توان چنین بیان نمود:به طور کلی مزایاي دیوارهاي برشی را می

افزایش قابل مالحظه سختی ساختمان که موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا  -

 گردد،فروریزش ساختمان می

 اي،اي و غیرسازهکاهش قابل مالحظه خسارت به عناصر سازه -

 نین ساختمان هاي بلند مرتبه در هنگام وقوع زلزله،ایجاد امنیت روانی ساک -
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 هاي سنگین به دیوارها،تحمل بارهاي قائم سازه حتی پس از وارد شدن خسارت -

 داشتن رفتاري مطمئن تر نسبت به بادبندها در برابر نیروهاي جانبی. -

       را فراهم  هاي دیوارهاي برشی امکان تعبیه بازشو در آنهاست که این امکانیکی دیگر از ویژگی

هاي معماري نیز لطمه کمتري وارد آید. آورد تا عالوه بر تامین سختی جانبی مورد نیاز سازه، به المانمی

ها از آنجائیکه داراي سختی جانبی زیادي هستند، موجب کاهش استفاده از دیوارهاي برشی در ساختمان

      مت ساختمان را به طور چشمگیري افزایش شود و مقاودوره تناوب و کاهش تغییر مکان در سازه می

تر هستند. هاي خمشی و حتی اغلب موارد در مقایسه با بادبندها نیز اقتصاديدهند و در مقایسه با قابمی

گرفتند، با تحقیقات گسترده برخالف تصورات قبلی که رفتار دیوار برشی را ترد و شکننده در نظر می

تواند باعث ایجاد رفتار اتورگذاري مناسب و دقیق دیوارهاي برشی میمحققین مشخص شده است که آرم

پذیر براي آن گردد. با وجود اینکه امکان استفاده توام دیوار برشی و قاب خمشی وجود دارد ولی شکل

باشد به طوریکه دیوار برشی در اغلب موارد سهم بیشتري از قاب خمشی داراي عملکرد مطلوب تري می

اي به هاي سازهاي برشی پایه را دارا بوده و از اینرو قاب هاي خمشی در این نوع سیستمانتقال نیروه

  گیرند.عنوان سیستم ثانویه مقاوم در برابر نیروهاي زلزله طراحی شده و مورد استفاده قرار می

داراي ها به طور کلی استفاده از دیوار برشی به عنوان سیستم باربر جانبی نسبت به سایر سیستم

  هایی است که مهمترین آنها عبارتند از:مزیت

کاهش اثرات ثانویه با افزایش سختی جانبی ساختمان که باعث افزایش درجه ایمنی در مقابل  -

 گردد.شکست یا فروپاشی ساختمان می

اي که در اکثر موارد هزینه آنها کمتر از هزینه کاهش قابل مالحظه خسارت به عناصر غیر سازه -

 اي نیست.سازه

ها در برابر نیروهاي تاثیر قابل توجه در ایجاد آرامش خیال و اطمینان بیشتر از سالمتی سازه -

 زمین لرزه.

قدرت تحمل بارهاي ثقلی که باعث افزایش ضریب ایمنی و عملکرد ساختمان در برابر نیروهاي  -

 گردد.قائم به خصوص پس از فروپاشی قدرت برشی ساختمان می

       هایی که داراي دیوار برشی هستند داراي ایمنی بیشتري نسبت به ساي سازهزهرفتار لر -

هاي خمشی هاي خمشی هستند و دلیل آن در دو نکته اساسی نهفته است. اول اینکه در قابیستم

هایی که دیوار برشی در انتهاي تیرها تیرها تشکیل می شود ولی در مورد سازه پالستیک معموالً مفاصل
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ها باشد. نکته بعدي این است که وجود میانقابرند، محل تشکیل لوالي پالستیک در پاي دیوار میدا

  شود.اي قاب ها میموجب افزایش ابهام در رفتار لرزه

ها هاي آسانسور یا راه پلههاي چند طبقه داراي دیوار برشی در اطراف حفرهبسیاري از ساختمان

هاي جانبی سختی جانبی قابل توجهی را براي ساختمان در برابر بارگذاريهستند که این دیوارهاي برشی 

  کنند.مثل زلزله و باد تامین می

در برخی از موارد در دیوارهاي برشی بازشوهایی وجود دارند که این بازشوها باعث به وجود آمدن 

شده دیوارها را به هم هاي جدا تیرهاي عمیق در سازه دیوار می شوند. در واقع این تیرهاي عمیق بخش

گیري رفتار توانند باعث شکلگویند. این تیرها میدهند. از اینرو به آنها تیرهاي پیوند هم میپیوند می

قاب مانند در سازه گردند و به همین جهت در طول زلزله باید داراي توانایی ورود به فاز غیرخطی و پس 

گذاري پیچیده و آرماتوره نسبت دهانه به ارتفاع کم احتیاج به از تسلیم را داشته باشند. بنابراین با توجه ب

متراکم دارند تا بتوان رفتار شکل پذیر براي آنها انتظار داشت. از طرف دیگر به دلیل احتیاج به 

  گذاري قطري (خاموتها) و سایر مالحظات اجرایی، فرآیند ساخت آنها نیز دشوار است.آرماتور

ن هاي چند طبقه این است که نقاط خاصی را به عنوان مفصل روش معمول در طراحی ساختما

نظر گرفته می شود و جزئیات مربوط به آنها را براي  پالستیک درنظر می گیرند که معموال روي تیرها در

مقاصد طراحی به دقت مشخص می کنند. این نقاط طوري طراحی می شوند که امکان استهالك بخش 

یل شده به سازه در آنها از طریق ورود به محدوده غیر کشسان وجود داشته قابل مالحظه اي از انرژي تحم

هاي ماندگار در کل سازه را امکان پذیر نمایند. ها و تغییر شکلباشد و از طرفی کمترین میزان کرنش

هاي سطح سرویس امکان فرآهم آوردن سختی و شکل پذیري مناسب و کافی، همزمان با تامین نیازمندي

هاي دیوار برشی بتنی به شکل اولیه سازه و کمینه شدن کرنش هاي پسماند نهایی، در سازه و بازگشت

رسد، زیرا پس از وقوع رفتارهاي پالستیک همواره بخشی از تغییر شکل ها به امري دشوار به نظر می

  مانند.صورت ماندگار و دائمی در سازه باقی می

  اهداف و حیطه تحقیقات -1-3

 ارزیابی مورد در هایینگرانی مرتبط، استانداردهاي چشمگیر بهبود و گسترده تحقیقات وجود با

. این موضوع به این دلیل داراي اهمیت است که اگر آمادگی ساختمان دارد وجود دیوار برشی هايسیستم

اي افزایش یافته و امنیت سازه تامین نخواهد لرزه خطربراي مقابله با نیروهاي احتمالی زلزله کافی نباشد، 
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هاي کاربردي و موثر براي مقابله با نیروهاي زلزله شد. با توجه به اینکه دیوارهاي برشی یکی از سیستم

بینی رفتار این باشند لذا با پیشرفت علم و مشخص شدن خصوصیات رفتاري اعضاي بتن مسلح پیشمی

افته است. در این میان توجه به ساختار دیوار برشی در نحوه عملکرد اعضا نیز به طور چشمگیري بهبود ی

توان به به طور خاص در پایان نامه حاضر میباشد. و خصوصیات مقاومتی آن نیز داراي اهمیت زیادي می

نسبت الغري دیوار برشی اشاره کرد. با توجه به هزینه باالي ساخت دیوارهاي برشی با ضخامت باال، 

سین براي طراحی و ساخت دیوارهاي برشی الغر افزایش یافته است. با وجود کاهش هزینه تمایل مهند

ها به طور دقیق ساخت در این سیستم، باید مشکالت محاسباتی و نکات ضعف عملکردي این سیستم

 رفتار مدلسازي براي دقیق حال عین در و ساده محاسباتی ابزار پیش بینی گردد. با توجه به عدم وجود

تواند روش بسیار مناسبی افزارهاي اجزاي محدود میدیوارهاي برشی بتن مسلح، استفاده از نرم رخطیغی

نامه به بررسی رفتار و مدلسازي دیوارهاي پایاناین براي تحقیق در این زمینه باشد. پژوهش ارائه شده در 

زاي محدود این اعضا عالوه باشد. لذا پس از مدلسازي اجهاي الغري مختلف میبرشی بتن مسلح با نسبت

هایی مناسب بر مقایسه رفتار و عملکرد دیوارهاي برشی الغر و غیر الغر، سعی گردیده است با روش

بررسی و  ها مورددیوارهاي برشی را بهبود بخشیده و میزان تاثیرگذاري این روشخصوصیات مقاومتی 

  ارزیابی قرار گیرد.

  نامهروند ارائه پایان -1-4

نامه حاضر در شش فصل جمع بندي و ارائه شده است. در فصل اول مقدمه و هدف از پژوهش پایان

ارائه گردیده است. در فصل دوم به طور اجمالی مروري بر تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی مرتبط صورت 

ررسی کاملی ب اي موجود مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سومگرفته و همچنین الزامات آیین نامه

در مورد ادبیات فنی و مفاهیم پایه مورد نیاز ارائه شده است. در فصل چهارم روش مدلسازي دیوار برشی 

همچنین مسائل مربوط به مدلسازي و  .توسط نرم افزار اجزاي محدود مورد بررسی قرار گرفته است

زي هاي مربوط به دیوارهاي جزئیات محاسباتی در این فصل ارائه شده است. در فصل پنجم نتایج مدلسا

 هايبررسی روش برشی الغر و غیر الغر و نیز نتایج مدلسازي هاي مربوط به حاالت پیشنهادي براي

نتایج مربوط به پایان نامه آورده شده  ششمبهبود عملکرد دیوارهاي برشی ارائه شده است. نهایتا در فصل 

  است.
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  فصل دوم

  

  مرتبطمروري بر تحقیقات 
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  مقدمه -2-1

ها و در نتیجه یکی از دالیل اصلی بررسی مطالعات گذشته آشنایی با نکات ضعف و قوت این پژوهش

باشد تا به کمک آنها نتـایج مطلـوب و کـاربردي انتخاب روندي مناسب و سنجیده براي مطالعات آتی می

 آزمایشـگاهی تحقیقات به توانمی رفتار دیوارهاي برشیبررسی  با مرتبط تحقیقات مورد در. حاصل گردد

          همـراه بـا ضـوابط  تحقیقـات ایـن مهمتـرین اجمـالی طـور بـه بخـش ایـن در لـذا کرد. اشاره تحلیلی و

 مـورد تحقیقـات مربوط بـه ایـن نتایج و اهداف و شده ارائه اي طراحی و ساخت دیوارهاي برشینامهآیین

در ادامه الزامـات و  و است شده پرداخته تحلیلی و آزمایشگاهی تحقیقاتبه  ابتدا. است گرفته قرار بررسی

  هاي آیین نامه اي مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.دستورالعمل

  مروري بر مطالعات آزمایشگاهی -2-2

Lopes (2000)  

روي دیوارهاي برشی بتن مسلح روي دو  2000در سال  M.S. Lopesتحقیقات انجام گرفته توسط 

موضوع اصلی متمرکز بوده است. یکی از موارد مورد مطالعه، تاثیر شرایط مرزي جدید در آزمایشات بوده 

تواند رفتار اتصال دیوار است و نشان داده می شود که برخی از نتایج آزمون هاي آزمایشگاهی گذشته نمی

هاي چند طبقه، مقاومت تی توصیف و پیش بینی نماید. همچنین در ساختمانبرشی به تیر را به درس

برشی در مفاصل پالستیک منجر به شناسایی مکانیزم متناظر با مقاومت و محاسبه ظرفیت مربوط به 

  گردد. نتایجی که از آزمایشات به دست آمده است به صورت زیر ارائه شده اند:حالت حدي نهایی می

هاي طراحی شده براي مقاومت در برابر نیروهاي زلزله باید در ها و المانازهخصوصیات سختی س

محدوده غیراالستیک براي کاهش سختی نسبی درنظر گرفته شوند. براي این منظور، محاسبه هر دو 

سختی برشی و خمشی در محدوده مفصل پالستیک پیشنهاد شده است. به عنوان مقادیر مربوط به 

  به صورت زیر محاسبه گردیده است: srffخورده، ضریب کاهش سختی ارزیابی مقطع ترك 

)1-2                                                                              ( )ultμ ×y (σ/  stulσ=  srff  
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Abstract: 

Throughout human history, earthquakes have caused large financial and physical losses. In 

spite of significant improvements in the reduction of seismic risks arising from earthquake 

due to rapid urban development in seismic regions, this risk is still on the rise. One of the 

appropriate ways to increase the strength of concrete structures against earthquakes lateral 

force is the use of shear walls. However, the main function of shear walls is against lateral 

forces, these members also done a good job of vertical load transfer and will prevent the 

roof collapsed in severe earthquake. In the present study, using the finite element method 

and for different proportions, axial load of shear walls seismic behavior is studied. Finite 

element analysis was performed using the Abaqus software. The impact of lean change of 

shear wall on the strength of structural performance in two general cases of lean and non-

lean shear walls is studied. Furthermore, with the change of shear wall reinforcement, the 

impact of these parameters was evaluated numerically. Finally, the results were compared 

and performance of shear wall in different modes is estimated.  
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