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 مقدمه   مقدمهاولفصل

 مقدمه

[ 2])منبع اصلی این متن مرجع شود. و چگونگی استفاده از آن اشاره می متندر این بخش به هدف این 

 (.و اشکال تماما تالیفی است و رویکرد آن متناست، و ساختار کلی آن با انتزاع از این منبع است اما 

اهدافوکلیات1-1
افزار به طراحی دیوار برشی اختصاص داده شده است. طراحی دیوار برشی  یک بخش عمده از این نرم

مشابه  .در نظر گرفته شده استبراساس ضوابط مطرح شده در مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم 

)یعنی میزان  اتصاالت، در این بخش نیز ضوابط آئین نامه در حوزة کمیت های قاب و طراحی المان

براساس نوع باید  قابل کنترل است. بنابراین کنترل ضوابط و جزئیات آرماتورگذاری آرماتورهای مورد نیاز(

با توجه به آن که ضوابط مطرح شده در مبحث نهم براساس واحد پذیری توسط کاربر صورت گیرد.  شکل

از سوی دیگر برای در های طراحی از این واحد استفاده شده است.  دارد متریک است، در تمامی بخشاستان

و نظر گرفتن خوانائی نتایج از هردو واحد میلیمتر و متر و همچنین کیلونیوتن و نیوتن بهره برده شده است 

 افزار ذکر شده است. های نرم این مسئله در خروجی

های  راخور شکل پذیری سه نوع طراحی شامل طراحی خمشی، برشی و الماندر طراحی دیوار برشی به ف

های  دیوار در ایستگاهشود. طراحی  پذیری معمولی، متوسط و زیاد انجام می مرزی وبرای سه نوع شکل

گیرد )هر  طراحی تعریف شده برای دیوار و برای تمامی ترکیبات طراحی انتخاب شده توسط کاربر صورت می

تواند شامل یک مقطع مستقل باشد. این مقطع در طراحی خمشی قابلیت کنترل و  احی میایستگاه طر

(. در صورتی که ترکیب بار حائز حالت باری باشد که خروجی آن به صورت حداکثر و خواهد داشتطراحی را 

حاالتی  بنابراین در گیرد. حداقل است )پوش مقادیر(، طراحی برای هر دو مقدار حداقل و حداکثر صورت می

افزار برای  که طراحی وابسته به بیش از یک نیرو است)مثل خمش و نیروی محوری(، در این موارد نرم

به این مسئله در ) شود بحرانی ترین حالت طراحی گزارش میترکیب تمامی حاالت طراحی را انجام داده و 
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حی دیوارها، نتایج هر یک از . به عالوه پس از تعریف و طرا(ی بیشتری خواهد شد های بعدی اشاره بخش

 صورت کلی نمایش داده شده و قابل چاپ خواهد بود.  های طراحی به طور مستقل و به بخش
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 مقدمه   طراحیدیواربرشیفصلدوم

 طراحیدیواربرشی

های مختلف  پذیری شکلبعدی با  های طراحی دیوار برشی سه در این بخش به چگونگی تعریف و الگوریتم

 شود. پرداخته می

 

تعریفدیوار2-1
های موجود در ساختمان است. در این  ها در روند طراحی دیوار معرفی صحیح دیوار ترین بخش یکی از مهم

ماهیت دیوار  از سوی دیگر افزار امکانات مستقلی جهت تعریف دیوارهای برشی در نظر گرفته شده است. رمن

 شود: که در پیش رو به آن اشاره می وابسته شده است کلی حی به چهار عاملقابل طرا برشیِ

 های ستون های سطحی با هندسة دیوار گونه و المان برچسب دیوار المان -

 شود. تراز طبقاتی که توسط کاربر تعریف می -

 .پذیری و دیگر موارد خصوصیات هر دیوار مانند مقطع طراحی و شکل -

 .های دیوار هندسة مقطع تحلیل المان -

 شود و چگونگی تعریف دیوار شرح داده خواهد شد. در ادامه به هر یک از این عوامل اشاره می

اختصاصنامدیوار2-1-1

شود. این عناصر توسط کاربر و با توجه به دید او  تشکیل می یافزار دیوار از عناصر خطی و سطح در این نرم

تواند متشکل از تنها عناصر خطی، سطحی و یا ترکیبی از  ر میدیواگردد. یک  نسبت به حل مسئله تعیین می

هستند.  ((Labeling)  گذاری یا برچسبگذاری ) برای این امر هر یک از عناصر قابل نامباشد.  صراین دو عن

های خطی و سطحی بدون هیچ محدودیتی قابل انجام است اما در نهایت تنها عناصر  گذاری المان نام
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ی که از لحاظ هندسی استاندارد باشد قابلیت آن را دار خواهد بود که جزئی از دیوار برشی ا شده گذاری نام

های خطی تنها به صورت عمودی و موازی با  آن است که المان لحاظ هندسی استاندارد بهباشد. منظور از 

به عبارت دیگر  ) باشد ها باید از پائین به باال این المان 2باشد. به عالوه راستای محور محلی  Zاصلی محور 

IEnd Point  در پائین وJEnd Point های سطحی نیز تنها  . به طور مشابه در المان(در باال واقع شده باشد

هائی قابل قبول است که تنها متشکل از چهار نقطه و به عبارتی مستطیلی باشد. از سوی دیگر باید  المان

. به هر المان تنها یک باشد. Yو  Xو موازی با محور  Zبردار نرمال المان سطحی عمود بر محور اصلی 

 این برچسب در فرآیند تعاملی طراحی دیوار قابل حذف یا تغییر است.یابد. اما  برچسب اختصاص می

تعریفترازطبقه2-1-2

عامل دیگری که در تعریف دیوار برشی در یک مدل نقش دارد تراز طبقاتی است که باید توسط کاربر تعیین 

های  شود. تراز طبقاتی در تعریف دیوار برشی دو نقش عمده دارد. نقش اول این که محل طراحی المان

دهد که با کمترین  این امکان را به کاربر میکند، و دیگر آن که  گذاری شده را محدود می سطحی یکسان نام

 گذاریِ عناصر، بیشترین تعداد دیوارهای برشی را تعریف نماید. تعداد نام

ر تعریف تراز طبقه سه عامل اثر گذار است که باید توسط کاربر تعیین شود. این عوامل شامل تراز مبنای د

ترین ترازهای ارتفاعی عناصر سطحی و  باشد. باالترین و پائین ساختمان، تعداد طبقات، و ارتفاع هر طبقه می

ها برای تعریف  این صورت این المانخطی بایدمحدود به ترازهای ارتفاعی باال و پائین طبقه شود، در غیر

های  عبارت دیگر المانشود. به  های دیوار در نظرگرفته نمی و در مجموعه المان دارای اعتبار نیستنددیوار 

ای شود که توسط کاربر  های طبقاتی باید از باال و پائین محدود به تراز مورد نیاز در طراحی دیوار برشی

تاثیر  در فرآیند طراحی بیگذاری نیز شده باشد،  ها برچسب ورت اگر این الماناین ص تعریف شده است. در غیر

 خواهند بود.

افزارخودکارعناصردیوارتوسطنرمتشکیل2-1-3

های طبقاتی به درستی تعریف شده باشد، این امکان در نظر  ها و تراز گذاری عناصر دیوار در صورتی که نام

های  های مختلف المان تولید نماید. با توجه به حالت افزار دیوار را توسط نرم عناصرگرفته شده است که کاربر 

های مختلفی  گذاری این عناصر و همچنین ترازهای طبقاتی، حالت خطی و سطحیِ مدل و با توجه به نوع نام

عناصر کاربر پیش از تشکیل این  برای این منظور کهبرای تعریف خودکار عناصر دیوار ممکن است رخ دهد. 

 .ایدرو توجه نم شود باید به توضیحات پیش ها به چه صورت تولید می بداند که آن
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عناصر دیوار را توسط گذاری،  طور که اشاره شد مناسب است که کاربر بتواند با کمترین تعداد نام همان

هائی که در آن با  مانتمامی ال افزار در هر طبقه این منظور نرمافزار به صورت خودکار تولید نماید. برای  نرم

. دیوار است عنصر یا المانگیرد که همان  اند را به صورت یک مجموعه در نظر می یک نام تعریف شده

گذاری شده باشد به صورت مجزا به عنوان یک  بنابراین در دیگر طبقات نیز اگر عناصری به طور مشابه نام

این عنصر به صورت خودکار توسط . نام شود میفته دهد در نظر گر ای که المان دیوار را تشکیل می مجموعه

این نام از به هم متصل شدن نام عناصر  باشد. شود و قابل تغییر توسط کاربر نمی افزار تولید می نرم

 شود.  گذاری شده و نام طبقة مورد نظر تشکیل می برچسب

ی در طبقه باشد که تمامی های سطحی و خطی زیاد بنابراین، باتوجه به توضیحات فوق، ممکن است المان

گذاری شود  ها برچسب شرایط را برای عضویت در یک عنصر دیوار دارا باشد اما تنها در صورتی که این المان

طور که اشاره شد در صورتی که المان خطی یا سطحی  همان دیوار به حساب خواهد آمد.  هجزء یک مجموع

داشته باشد که آن را در ارتفاع قطع نماید، این دسته از  ای وجود که تراز طبقاتی استاندار نباشد یا این

. به عالوه شود گذاری شدن جزء مجموعة دیوارها در نظر گرفته نمی ها در صورت برچسب المان

 Sectionیابد که در پروژة مورد نظر مقطع تولید شده با زیربرنامة  دیوارها تنها در صورتی شکل می مجموعه

Designer  یاSD شود، وجود داشته باشد. زیرا دیوارهای موجود  های بعدی اشاره می یطی که در بخشبا شرا

در پروژه برای تعریف حداقل نیاز به یک مقطع ایجاد شده توسط کاربر دارند. در شکل پیش رو برخی از 

 ها در یک مدل دو بعدی نشان داده شده است: گذاری دیوار های نام حالت

، نوع شود، با ثابت در نظر گرفتن شرایط تراز طبقات یدی اشاره مهای بع طور که در بخش همان

های دیوار و  نیروهای وارد بر دیوار، هندسة دیوار، ساق عواملی همچون های سطحی بر گذاری المان برچسب

ی است که در یک ساختمان بیانگر دیوار دارای بازشوئ الف و ب،  2-1گذارد. شکل  دیگر مشخصات تاثیر می

در مرکز طبقة دوم یک پنجره و در گوشة سمت چپ دیوار یک ورودی در نظر  واقع شده است. دو طبقه

این بخش چهار توان متصور شد. در  گذاری دیوار می های متعددی برای برچسب گرفته شده است. حالت

 حالت بررسی شده است:

ریف شده است بنابراین نیروهای تع P1تراز با بازشو به نام  در حالت اول و طبقة اول چهار المان سطحی هم

)به نحوة نقش خواهد داشت یهای لنگر خمشی، نیروی محوری و برش این چهار المان در تشکیل دیاگرام

. این (شود های بعدی اشاره می گذاری بر نیروی برآیند دیوار در بخش محاسبة نیروهای برآیند و اثر برچسب

باالی بازشو در  شود. سه المان رتفاع با بازشو است طراحی میا دیوار در تراز صفر و در انتهای خود که هم

های  ، بنابراین یک المان دیوار مستقل در این طبقه برای مجموعه المانگذاری شده است نام P2طبقة اول 

P2 شود.  طور مشابه طراحی در دو مقطع باالی بازشو و در تراز طبقة اول انجام میشود. به  در نظر گرفته می
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ریف مقطع باید توجه شود که مقطع باال وپائین یک مستطیل خواهد بود که طول آن به طور معمول تع در

برابر طول دو المان سطحی است. برای دیوار دوم طول مقطع دیوار معادل با طول سه المان سطحی خواهد 

دوم در تراز زیر بازشو خواهد بود. در طبقة  P2 – STORY 2و   P1 – STORY 1بود. نام این دیوارها به ترتیب 

استفاده شده است که در طبقة اول نیز بکار رفته است. اما از آن جا که نام طبقه خود جدا  P1 گذاری از نام

کنندة عملکرد دیوارها است این مجموعه به طور مستقل در طبقة دوم لحاظ خواهد شد. با توجه به آن که 

در نظر گرفته شده است، برای این برچسب یک  (P2نام )سطحی مجاور بازشوی این طبقه با یک  دو المان

های سطحی مقطع این دیوار در باال و پائین باید به صورت  . به دلیل هندسة المانشود دیوار مستقل تولید می

دارد که به طور مشابه  P3های سطحی هم اختصاص به برچب  تراز المانگسسته در نظر گرفته شود. آخرین 

نام دیوارهای تشکیل شده در طبقة دوم به ترتیب  دیوار ایجاد خواهد شد.  یز المانبرای این برچسب ن

 خواهد بود. P3 – STORY 3و  P1 – STORY 2 ،P2 – STORY 2ارتفاعی 

به طور کلی دو المان  مورد،سان در نظر گرفته شده است. در این  ها یک گذاری تمامی المان در حالت دوم نام

بنابراین دیواری که در شود.  ایجاد می P1 – STORY 2و  P1 – STORY 1های  به نام افزار دیوار توسط نرم

که این خود در نیروهای  تعداد المان های آن در باال و پائین متفاوت خواهد بودگیرد  طبقة اول شکل می

تراز طبقات خواهد محل طراحی در این دو دیوار در باال و پائین به عالوه  .مجموعة دیوار تاثیر خواهد گذاشت

کند بنابراین اثر  بود. در این حالت اثر بازشو در هندسة کلی دیوار تاثیر خواهد گذاشت و آن را نامتقارن می

اما بازشوی طبقة دوم در مرکز ارتفاعی دیوار قرار گرفته  شود. گذاری در طراحی دیده می مستقیم این نوع نام

وجود باز شو سبب  در کلافزار تاثیر ندارد. اما  ر ایجاد شده توسط نرماست بنابراین بر مقطع باال و پائین دیوا

  کاهش سختی جانبی ساختمان شده و در نتیجه در نیروهای بدست آمده از تحلیل تاثیر خواهد گذاشت.

  

 دیوار برشی در طبقاتهای سطحی برای تعریف  گذاری المان های مختلف نام حالتالف  1-2شکل



 یادداشت فنی طراحی دیوارهای برشی بتنی براساس مبحث نهم
 

 9 SIB Software 

 

 
سیب222

22 
تفاوت عمده در گذاری طبقة اول مشابه باحالت اول است که شرح آن داده شد. اما  در حالت سوم نام

های سطحی که در دو وجه بازشو واقع شده است به صورت  گذاری طبقة دوم است. در این رویکرد المان نام

گذاری، دو دیوار مجزا  الت، با توجه به این دو نامدر نظر گرفته شده است. در این ح P4و  P3های  به نام مجزا

یک مستطیل به طول المان سطحی در شود، بنابراین نیاز است که مقطع دیوار به صورت  ل میتشکی

باشد که شرح داده شده  می لهای این طبقه مشابه رویکرد حالت او گذاری دیگر بخش نظرگرفته شود. نام

 است. 

های  انگذاری مجزا دارد که با نام دیگر الم ول المان سطحی باالی بازشو یک نامدر حالت چهارم و در طبقة ا

ان خود یک عنصر دیوار مجزا در طبقة اول خواهد بود موجودر در طبقة اول متفاوت است، بنابراین این الم

اول قرار هائی که در یک وجه بازشوی طبقة  از سوی دیگر، المان شود. که در باال و پائین خود طراحی می

ها نیز در تراز پائین  ن اند به صورت دو ردیف مجزا از پائین تا باالی طبقه تعریف شده است که این الما گرفته

در طبقة دوم نیز رویکردی مشابه در نظر گرفته شده است. به این نحو که،  شود. و باالی طبقه طراحی می

از پائین تا باالی طبقه با دو نام مجزا در نظر گرفته هائی که در دو وجه بازشوی طبقة دوم قرار دارد  المان

. بنابراین نیروهای هر دو نوار در وجوه بازشو به صورت مستقل در باال و پائین دیوار محاسبه شده و اند هشد

های باال و پائین بازشو نیز به صورت مجزا در نظر گرفته  دیوار در آن نقطه طراحی خواهد شد. به عالوه المان

افزار تولید شده و در باال و پائین خود  المان توسط نرم است. بنابراین دو دیوار دیگر به صورت تکشده 

 شود. طراحی می

  

 های سطحی برای تعریف دیوار برشی در طبقات گذاری المان های مختلف نام حالتب  1-2شکل 
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تر اشاره شد تنها  طور که پیش . هماننشان داده شده است 1-1بعدی این مسئله در شکل  نمونة سه

های سطحی و خطی  ای از المان هتواند مجموع محدودیت تعریف دیوارها، تراز طبقه است، بنابراین کاربر می

با توجه به  اند را با یک نام تعریف نماید در این صورت بعدی قرار گرفته که در یک طبقه به صورت سه

طور که  شود. همان افزار تولید می بعدی توسط نرم ای که با یک نام تعریف شده است عنصر دیوار سه مجموعه

سطحی و خطی با یک نام تعریف شده است. مقطع دیوار به های  شود تمامی المان مشاهده می این شکلدر 

توان اثر بازشو در تراز  عالوه میشود. به  ی، دیوار در تراز پائین و باالی طبقه طراحی مباشد می Uصورت 

 پائین را با در نظر گرفتن مقطع گسسته در نظر گرفت یا در صورت امکان آن را در نظر نگرفت.

 

 

 

 

  

 

 

 بعدی در طبقه دیوار سه  گذاری و تعریف المان م نا 2-2شکل 

اختصاصاتدیوار2-1-4

مجزا و تنظیمات پارامترهای کلی طراحی  صورت اختصاصات دیوار شامل دو بخش کلی اختصاصات دیوارها به

اختصاصات دیوارهای مجزا برای هر طور که از عنوان این دو بخش پیداست  شود. همان دیوارها در مدل می

در تمامی  شود قابل تنظیم است. از سوی دیگر پارامترهای کلی طراحی المان دیوار که در مدل تولید می

رود. ه کار میدیوارها به طور یکسان ب

طورمجزااختصاصاتهردیواربه2-1-4-1

های دیوار در هر طبقه  از آن که المانیک بخش دیگر در تعریف دیوار، تعیین اختصاصات دیوار است. پس 

ها توسط کاربر قابل مشاهد است. هر دیوار چهار خصیصه دارد  افزار تولید شد، مجموعة این المان توسط نرم

، و طراحی یا عدم طراحی  پذیری که شامل مقطع طراحی باالی دیوار مقطع طراحی پائین دیوار، نوع شکل
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شود. البته  فرض مقدار دهی می های دیوار این خصوصیات به طور پیش الماندر ابتدای تولید  باشد. دیوار می

تولید  SDشود که حداقل یک مقطع در مدل وجود داشته باشد که با  های دیوار تولید می در صورتی المان

ف از لیست مقاطع استاندارد تعریتواند  شده و مالحظات الزم را در نظر گرفته باشد. در این صورت کاربر می

فرض  پذیری دیوار به طور پیش مقاطع مورد نظر را در باال و پائین دیوار تعریف نماید. شکل SDشده با 

تواند به  تواند شکل پذیری را از نوع معمولی یا زیاد تعریف نماید. انجام اختصاص می متوسط است، کاربر می

فرض در ابتدا  الوه هر دیوار به طور پیشهای دیوار صورت گیرد. به ع ای از المان هیک المان مجزا یا مجموع

 که کاربر این خصیصه را تغییر دهد. طراحی خواهد شد مگر آن

تنظیماتپارمترهایکلیمدلدرطراحیدیوارهایبرشی2-1-4-2

عالوه بر تنظیماتی که برای هر المان دیوار وجود دارد. تنظیماتی نیز برای کل مدل در طراحی دیوار برشی 

در صورتی که این تنظیمات تغییر نماید نتایج طراحی دیوار حذف خواهد شد، زیرا این  مطرح است.

. این تنظیمات شامل ضرائب جزء فوالد و بتن)این های دیوار تاثیرگذار است تنظیمات در طراحی تمامی المان

رماتور قائم، ضریب (، میزان حداقل و حداکثر آباشد های قاب می ن ضرائب مستقل از ضرائب بکار رفته در الما

های موجود در سطح اندرکنش مقطع دیوار، تعداد  حداکثر تنش فشاری وارد بر مقطع دیوار، تعداد منحنی

و در نهایت نسبت تنش مجاز ایجاد شده در  شود محاسبه مینقاطی که در هر منحنی از سطح اندرکنش 

های قاب است،  موارد بکار رفته در طراحی المانطور که اشاره شد، برخی از این پارامترها مشابه  همان .مقطع

 در اکثر موارد فرض رود. به طور پیش های دیوار بکار می ها به طور مستقل برای طراحی المان اما این

های دیوار در اکثر موارد مشابه است. های قاب و المان پارامترهای بکار رفته در المان

مقطعتحلیلوطراحیدیوار2-1-5

های پیشین اشاره شد، به هر دیوار در باال و پائین به طور مجزا مقطع اختصاص پیدا  ور که در بخشط همان

توسط کاربر ساخته شده باشد، قابلیت اختصاص به پائین و باالی  SDکند. مقاطع استانداردی که در  می

حاظ مصالح مورد استفاده باشد. اما این مقطع تنها در طراحی خمشی دیوار و همچنین از ل دیوار را دارا می

دیوار در مدل ساختمان دارای دو مقطع   طور که از عنوان این بخش پیداست، هر المان گیرد. همان قرار می

است، یک مقطع مربوط به طراحی دیوار و دیگر مقطع تحلیل است. مقطع طراحی توسط کاربر به صورت 

 شود. که اشاره میسازه تعیین خواهد شد  شود اما مقطع تحلیل با توجه به هندسة مستقل ساخته می
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مشخصاتمقطعتحلیلدیوار2-1-5-1-1

 های دیوار از طور که از نام این مقطع پیداست، در تحلیل سازه و محاسبة نیروها نقش دارد. المان همان

های این عناصر موجود در دیوار تعیین کنندة  عناصر خطی و سطحی تشکیل شده است بنابراین، خصیصه

در هر دیوار ممکن است  باشد. و نیروهای بدست آمده در پائین و باالی دیوار مینوع مقطع تحلیل سازه 

های سطحی و  الن المانمقطع پائین و باالی تحلیل آن با یکدیگر متفاوت باشد. مقطع تحلیل با توجه به پ

مقطع تحلیل در خمش، مرکز سطح شود. اهمیت  تراز ارتفاعی باال و پائین دیوار تعیین میخطی موجود در 

محاسبة صحیح شود. بنابراین  اختیاری دیوار است. زیرا تمامی نیروهای موجود در دیوار به آن منتقل می

مقطع باال و  9-1باشد. در شکل  رکز سطح دیوار مینیروهای دیوار در این نقطه وابسته به تعیین صحیح م

 پائین تحلیل دیوار نشان داده شده است.



 

 

 

 

 

 مقطع تحلیل در باال و پائین دیوار 3-2شکل 

پوشانی  همشود. از  ها در نظر گرفته می نخوردة دیوار و ستون در محاسبة مرکز سطح دیوار، سطح مقطع ترک

 بیانگر مرکز سطح دیوار است. 2-1رابطة شود  ناچیزی از مقاطع صرف نظر می (طور معمول )بهبخش

(1-2)       (
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های  فاصله مرکز المان xAiو  yAiسطحی،   سطح مقطع هر المان AAiسطح مقطع ستون،  Aciرابطه  در این

 باشد.  های خطی ستون از مبدا مختصات می فاصلة مرکز المان xCiو  yCiمبدا مختصات مدل، و سطحی از 

 مرکز سطح باالی دیوار
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 مرکز سطح پائین دیوار

X 

Y 



 یادداشت فنی طراحی دیوارهای برشی بتنی براساس مبحث نهم
 

 13 SIB Software 

 

 
سیب222

تعریفساقدرمقطعدیوار2-1-5-1-2 22

شود و به عنوان یک  ها تشخیص داده می پائین و باال ساقعالوه بر خصوصیات مقطع تحلیل، در هر دیوار در 

های دیوار در طراحی برشی و همچنین تعیین  تشخیص ساقرود. اهمیت  ماهیت مستقل در طراحی بکار می

افزار برای طراحی برشی  شود نرم های بعد اشاره می طور که در بخش باشد. همان می محورهای محلی دیوار

هر ساق به پالن  نماید. ها در باال و پائین دیوار استفاده می ق تعریف سا ازه و بالتبع ازدیوار از مقطع تحلیل س

شود که به یکدیگر به صورت زنجیروار وابسته بوده و در یک  های سطحی دیوار اطالق می ن مجموعه الما

نشان داده  4-1این مسئله در شکل  های خطی نقشی نخواهند داشت. ها المان . در تشکیل ساقراستا باشد

شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 تفکیک مقطع تحلیل دیوار در باال و پائین با ساق ها  4-2شکل 

(، محورهای Right Point( مختصات سمت راست)Left Pointمشخصات هر ساق شامل مختصات سمت چپ)

موازی با  ساق 2شود که محور  محورهای محلی ساق به این نحو تعیین می باشد. محلی، و مرکز سطح می

ساق همیشه در راستای طول آن و جهت این  1و جهت آن از پائین به باال است. محور محلی  Zمحور اصلی 

زاویة شود که  محور از نقطة چپ به نقطة راست ساق است. نقطة چپ و راست ساق براین اساس تعیین می

پ حاده باشد. برای این منظورهمیشه نقطة سمت چ Xساق و محور اصلی  1ایجاد شده بین محور محلی 

ساق موازی  1کوچکتری نسبت به نقطة سمت راست است. در صورتی که محور محلی  Xساق دارای مولفة 

شود در  کوچکتری دارد به عنوان نقطة چپ در نظر گرفته می Yمولفة ای که  باشد، نقطه Yمحور اصلی 

از سوی   است. سه المان ساق با زوایای مختلف به همراه نقطة چپ و راستشان نشان داده شده 5-1شکل 

 .شود درجة مثلثاتی)پادساعتگرد( جمع می 31ساق همیشه به میزان  9دیگر راستای محور محلی 
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 های دیوار محورهای مختصات محلی هر یک از ساق 5-2شکل 

های  تواند دارای ضخامت ها می ها ممکن است از چندین المان سطحی تعریف شده باشد، این المان ساق

ای  صفحه  شود، کوچکترین ضخامت المان ضخامت معادلی که برای ساق در نظر گرفته می متفاوتی باشد اما

باشد دو ضخامت برای این نوع مقطع قابل  (Shellای از نوع پوسته ) خواهد بود. در صورتی که المان صفحه

ممبرین)درون ، از آن جا که در دیوار برشی رفتار Membraneو ضخامت  Bendingتعریف است، ضخامت 

 شود. ( آن دارای اهمیت است، این پارامتر به عنوان ضخامت دیوار در نظر گرفته میای صفحه

محورهایمحلیدیوار2-1-5-1-3

افزار با توجه به فرضیاتی که در تعیین محورهای محلی دیوار دارد، برای هر دیوار مختصات محلی تعریف  نرم

شود در  در مرکز سطح مقطع تحلیل در پائین و باالی دیوار محاسبه مینیروهای برآیند که کند. تمامی  می

است. بنابراین برای طراحی دیوار نیاز است که این نیروها به محورهای  (XYZابتدا در مختصات کلی مدل)

 شود(. ها به این مسئله اشاره می محلی دیوار تصویر شود)در بخش تعیین نیروهای دیوار و ساق

افزار  انتخاب محور محلی برای مقطع دیوار فرضی و دلخواه است. فرضی که این نرم دانیم طور که می همان

محلی دیوار همیشه موازی محور  2برای تعیین مختصات محلی دیوار در نظر گرفته است آن است که محور 

Z  ستا و جهت مشابه با را 1مختصات کلی بوده و جهت آن از پائین به باال است. راستا و جهت محور محلی

ها برابر باشد، ساقی که سطح مقطع  ساق  محور محلی ساقی است که طول بیشتری دارد. در صورتی که طول

در صورتی که دو ساق با زوایای مختلف از لحاظ  شود. بزرگتری دارد به عنوان ساق مبنا در نظر گرفته می

سازد به عنوان ساق مبنا در نظر  افق می سطح مقطع نیز با یکدیگر برابر باشد، ساقی که زاویة کوچکتری با

از زاویة محور محلی  درجة مثلثاتی 31ها  در ساق 9نیز مشابه با محور محلی  9شود. محور محلی  گرفته می
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نسبت به افق بزرگتر است. درصورتی که در دیوار تعریف شده، المان سطح وجود نداشته باشد محورهای  1

شود که سطح مقطع بزرگتری دارد. در صورتی که چند  ی ستونی تعیین میمحلی دیوار با توجه به محور محل

آن  1شود که محور محلی  ستون از لحاظ سطح مقطع با یکدیگر برابر باشد، محور محلی ستونی انتخاب می

 این مسئله نشان داده شده است.  6-1با سطح افق زاویة کوچکتری بسازد. در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین محورهای محلی دیوار با توجه به محوهای محلی ساق مبنا 6-2شکل 

یا سطح مقطع ساق سمت چپ بزرگتر از دو ساق دیگر شود طول  طور که در شکل فوق مشاهده می همان

دیوار که در مرکز سطح دیوار نشان داده شده است مشابه محور محلی ساق است بنابراین مختصات محلی 

 مبنا است.

بندیدرمقطعتحلیلعاملمش2-1-5-1-4

اول  ای وجود دارد. روش  های صفحه بندی المان دو راه برای تعریف مش SAP2000دانیم، در  طور که می همان

بندی  دوم استفاده از مش. روش است های کوچکتر المانهای بزرگ سطحی به  بندی المان و مرسوم تقسیم

های سطحی به صورت مستقیم وجود ندارد.  المان روش امکان تغییر هندسة زیر این . درداخلی است 2خودکار

ها و همچنین تعیین نیروهای  بندی خارجی در تعریف مقطع تحلیل دیوار و ساق در حال حاضر تنها مش

های دیوار به  بندی المان نابراین برای تعریف درست مقطع دیوار نیاز است که مشبرآیند دیوار نقش دارد. ب

صورت خارجی انجام شود. این مسئله در محاسبة درست نیروهای برآیند در تراز طراحی پائین و باالی مقطع 

اجرا است.افزار قابل  های سطحی رَمپ و سقف در نرم در المان بندی خودکار دیوار نقش دارد. بکارگیری مش

                                                      
2
 Auto Mesh 

Y 
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یک مقطع  دارای های پیشین اشاره شد، هر دیوار در تراز باال و پائین طراحی خود طورکه در بخش همان

طراحی و یک مقطع تحلیل است. مقطع تحلیل با توجه به مشخصات بکار رفته مدل تحلیلی سازه توسط 

سبة نیروهای برآیند وارد بر دیوار دارای اهمیت است، به عالوه مقطع تحلیل در محا شود. افزار تعیین می نرم

افزار و از مقطع تحلیل تعیین شده و بکار  های پائین دیوار توسط نرم های مرزی ساق در طراحی برشی و المان

شود. از سوی دیگر برای طراحی خمشی و همچنین تعیین مشخصات مصالح دیوار، در تراز پائین و  گرفته می

 طراحی، نیاز است مقطع طراحی تعریف شود. باالی

 SAPدر  ) SDیا  ( Section Designerتنها مقاطعی در مدل قابل اختصاص به دیوار است که توسط زیربرنامة 

 SAP 2000های فنی  توان به راهنما و یادداشت ساخته شود. برای چگونگی نحوة ساخت مقطع می 2000

باید توجه نمود، مقطعی  SAP 2000رجوع نمود. عالوه بر مسائلی که در ساخت مقطع با توجه به راهنمای 

کند باید برخی استانداردهای اضافه را نیز در نظر گرفته باشد. در جنس  افزار از آن استفاده می که این نرم

ها شامل خمشی،  امی طراحیتم شود این مشخصه در مصالح بتنی از مصالح مبنای این مقطع استفاده می

رود. مشخصات مصالح آرماتورها نیز با توجه به مشخصات آرماتورهای بکار رفته  کار می بهبرشی و المان مرزی 

( مقطع در ابتدای تعریف آن باید از نوع ستون Design Typeنوع طراحی) شود. در مقطع تعیین می

افزار بر آن است که اگر  فرض، مبنای نرم ورت پیش( در نظر گرفته شود. به صConcrete Columnبتنی)

( تعریف شده باشد، در مجموعة مقاطعی در نظر شود به صورت استاندارد)ی که اشاره می SDمقطعی در 

در بخش تعیین کنترل یا طراحی  شود که قابل اختصاص به تراز طراحی دیوار در پائین و باالست. گرفته می

از که مقطع کنترل یا طراحی شود.  نماید مشخصتواند  ( کاربر میConcrete Column Check/Designمقطع )

، و I ،U ،T ،Boxسوی دیگر در حال حاضر برای ترسیم هندسة مقطع تنها مجاز به بکار گیری اشکالی مانند 

Plate  است این مقطع در صورتی معتبر است که تنها یکی از این اشکال وجود داشته باشد در غیر این

ترسیم شده است تشکیل  SDکند که آیا خطوط قرمز رنگ مرجعی که در محیط  نرم افزار کنترل می صورت

خواهد داد یاخیر اگر این طور باشد به   (با هر گونه شکلی که خطوط آن یکدیگر را قطع نکند)یک پلی گون 

)قرمز 2وط مرجععالوه در رسم هندسة مقطع باید از خطبه . شود عنوان مقطع طراحی در نظر گرفته می

رنگ( استفاده شود بنابراین وجود یا عدم مقطع توپر)با استفاده از ابزار ترسیم پلی گون( ضروری نیست)مگر 

رود باید  (. به عالوه میلگردهائی که در مقطع بکار میشود در مقطعی که در ستون با طراحی کلی استفاده می

صورتی که میلگردها از نوع گروهی خطی یا مستطیلی باشد در  .( باشدsingle barsمنفرد)از نوع میلگرد های 

 Change Bar Shapeگزینة  Editپس از انتخاب اشکال مجموعة میلگرد در منوی  SDنیاز است که کاربر در 

                                                      
2
 Reference lines 
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to Single Bars باشد تبدیل به  را اجرا کند و در این صورت تمامی میلگردهائی که به صورت مجموعه می

 .در مقطع استفاده نشود Reinforcingبه عالوه باید توجه گردد که از گزینة . خواهد شدمیلگردهای منفرد 

 ه قرارفرض برای مقطع مرکز سطح در نظر گرفته و مختصات محلی مقطع را در آن نقط به طور پیش SDدر 

افزار براین است که کاربر مقطع طراحی را  . این مختصات توسط کاربر قابل تغییر نیست، فرض نرمدهد می

)قید این بخش اند ای تعریف کرده است که مختصات محلی مقطع تحلیل و طراحی برهم منطبق گونه به

دارای اهمیت است و  رود مرکز پالستیک آن المقدور است زیراکه اصوال مقطعی که در طراحی بکار می حتی

، یعنی هم مرکز سطح و هم راستا و جهت وابسته به نوع و نحوة چینش آرماتورها درون مقطع طراحی دارد( 

. برای روشن شدن بیشتر مختصات محلی، بنابراین کاربر در تعریف شکل مقطع باید دقت الزم را داشته باشد

 توجه نمود.  7-1به شکل توان  این مسئله می

 

 

 







 SDمحورهای محلی تعریف شده در  7-2شکل 

همیشه مشابه محور محلی مقطع دیوار  SDمقطع تعریف شده در دانیم محورهای محلی  طورکه می همان

افزار بر آن است که کاربر   از راست به چپ)و فرض این نرم 9از پائین به باال و محور  1فوق است یعنی محور 

که مقطع طراحی با مقطع تحلیل مطابقت داشته باشد نیاز  بنابراین برای آن(.  دهد این تعریف را تغییر نمی

ای دوران دهد که با محور محلی  است کاربر مقطع تحلیل را که در شکل پیشین مطرح شده به گونه

و براساس رعایت زوایا و دیگر  SDمقطع استانداردی که در  8-1مطابقت داشته باشد. در شکل  SDاستاندارد 

 شود. تعریف شده است مشاهده میموارد 
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 باتغییرات  (SAP 2000شات  )اسکرین SDمقطع طراحی استاندارد تعریف شده در  8-2شکل 

ها بکار نرود نیازی به وجود  طور که در شکل فوق نیز اشاره شده است، در صورتی که مقطع برای ستون همان

است که این اشکال پس از کمک در فرآیند ترسیم حذف افزار بر این  باشد و توصیة این نرم اشکال توپر نمی

)و بهتر است برای انجام درست تحلیل سازه عالوه برخطوط شود و تنها آرماتورها و خطوط مرجع باقی بماند

. به عالوه به منظور های کلی ضروری است گون نیز اضافه شود. این مسئله در طراحی ستون مرجع شکل پلی

ای که تنها  ( خطوط مرجع اضافهگون ه اشتباه)به طور مثال تشکیل بیش از یک پلیجلوگیری از بروز هرگون

قیما در هندسة مقطع نقش ندارد پس از ترسیم حذف شود. تبه فرآیند ترسیم کمک کرده و خود مس

تر از استفاده از اشکال  استفاده از خطوط مرجع ممکن است در ترسیم اشکال معتبر معمولی به نظر مشکل

طور که در شکل  توان از این قابلیت بهره برد. همان استاندارد به نظر رسد، اما در ترسیم اشکال پیچیده می

پوشانی هندسی سه مقطع مستطیل شکل حذف شده  شود با استفاده از خطوط مرجع هم دیده می 1-3

 باشد. ترسیم خطوط مرجع تنها در اشکال خاص نیاز است و در اشکال معمولی نیاز نمی است.

 

 با استفاده از خطوط مرجع و آرماتورهای منفرد SDمقطع استاندارد تعریف شده در  9-2شکل 
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افزار این دو  های نرم خروجیشود. در  اشاره شد هر دیوار در دو موقعیت طراحی می از این طور که پیش  همان

که نمایانگر مقطع باال و پائین دیوار است. تراز حداقل و حداکثر  شود شناخته می Botو  Topموقعیت به نام 

ر آن واقع شده است. شود که دیوار د ای تعیین می های طراحی دیوار براساس تراز پائین و باالی طبقه ایستگاه

ستون یا   الماناما این دو تراز دو ارتفاع کنترل کننده است. بنابراین ممکن است در این دو تراز ارتفاعی 

شود که آن  ترین ارتفاعی تعیین می در نزدیک Botسطحی وجود نداشته باشد. در این صورت تراز ارتفاعی 

ها در  های انتهائی آن گرههائی که  ده باشد. تمامی المانتراز، مقطع المان ستون یا المان سطحی را قطع کر

به طور مشابه  دیوار در پائین سهم خواهند داشت.  این تراز واقع شده است در تشکیل مقطع تحلیل المان

ترین  های انتهائی نزدیک این معنا که گرهگیرد. به  دیوار نیز صورت می Topاین مسئله در تراز ارتفاعی 

هائی که در این تراز  باشد. تمامی المان ون یا المان سطحی تعیین کنندة تراز ارتفاعی دیوار میهای ست المان

نحوة تعیین تراز دیوار  21-1هستند در تشکیل مقطع تحلیل دیوار در باال نقش دارند. در شکل   دارای گره

دارند  2ارتفاع با تراز   ئی همها گرهای  در پائین دیوار دو المان خطی و یک عنصر صفحهنشان داده شده است. 

بنابراین تراز طراحی دیوار در پائین معادل با تراز یک است. مقطع تحلیل در پائین از دو عنصر خطی و یک 

ادامه یافته است بنابراین کمترین  1در باالی دیوار ستون سمت چپ تا تراز  شود. عنصر سطحی تشکیل می

در این تراز است  شود این ستون تنها المان طور که مشاهده می همان دارد. 1فاصله را تا تراز محدود کنندة 

 بنابراین مقطع تحلیل تراز باالی دیوار تنها شامل یک ستون خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 های بکار رفته در مقطع تحلیل پائین و باالی دیوار تعیین تراز طراحی و المان 11-2شکل 

Level 1 
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Bot Design 
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ترکیباتبارطراحی2-2-1

طراحی برای کند.  افزار هر دیوار را در تراز باال و پائین آن طراحی می پس از تشکیل مجموعة دیوارها، نرم

. ترکیبات بار افزار انتخاب کرده است گیرد که کاربر به منظور طراحی در نرم تمامی ترکیبات باری صورت می

ای جواب منفرد و دستة دارای جواب پوش تقسیم بندی طراحی از لحاظ تعداد خروجی به دو دستة دار

ترکیبات باری که از حاالت باری مانند استاتیکی خطی تشکیل شده باشد به طور معمول دارای یک شود.  می

سری جواب است. اما ترکیبات باری که شامل حاالت باری همچون تاریخچة زمانی، حالت بار طیفی و دیگر 

افزار  این موارد نرمباشد. در  واب حداقل و حداکثر در ترکیب بار مورد نظر میحاالت است شامل دو سری ج

ترین پاسخ طراحی را نمایش  گیرد و بحرانی ترکیب حاالت مختلف بار را برای این نوع ترکیبات بار در نظر می

اشاره شد تر  طور که پیش (. همانشود )حاالت دیگر طراحی در یک ترکیب بار خاص نشان داده نمی دهد یم

صورتی که به طور مثال در طراحی خمشی سه نوع نیروی خمشی و محوری در طراحی تاثیر گذار است. در 

باشد بنابراین نیاز است  ترکیب بار از نوع پوش باشد هر کدام از این نیروها دارای جواب حداکثر و حداقل می

وها با یکدیگر در نظر گرفته شده و حالت طراحی مختلف برای ترکیب این نیر (هشت) که دو به توان سه

 بزرگترین طراحی مالک نمایش خواهد بود.

نیروهایطراحیواردبردیوار2-2-2

نیاز است که نیروهای وارد بر مرکز گیرد. بنابراین  طراحی خمشی دیوار در دو تراز پائین و باال صورت می

ی شده و در نهایت به محورهای محلی دیوار سطح مقطع تحلیل در پائین و باال به صورت مستقل برآیند گیر

های تیر و  های انتهائی المان ای داخلی موجود در گره تصویر گردد. نیروهای برآیندگیری شده از نیروهای گره

آید که به طور مستقل در تشکیل مقطع تحلیل پائین یا باالی دیوار نقش دارند. نیروهای  ستونی بدست می

یابد. با  باشد که در نهایت به مرکز سطح مقطع تحلیل دیوار انتقال می کلی می ای در راستای مختصات گره

توجه به این که در طراحی خمشی نیروها در راستای محلی دیوار مد نظر است در نهایت نیروهای بدست 

 گر نحوة محاسبة بیان 9-1و  1-1روابط  شود. آمده در مرکز سطح دیوار به مختصات محلی دیوار تصویر می

 باشد: های سطح می نیروهای محلی دیوار ناشی از المان

(1-1) [
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لنگر  Myاصلی،  Xمحور  لنگر خمشی گره حول Mxزاویة محور محلی با محور اصلی،   در روابط فوق 

های  تعداد المان nAام، iبیانگر المان سطحی  iنیروی محوری گره، پسوند  Y ،Pخمشی حول محور اصلی 

ارتفاع باالی المان ،  hTopسطحی است که در محاسبة برایند نقش دارد،   بیانگر نقاطی از المان j، سطحی

hBot  ،ارتفاع پائین المانMxT  لنگر خمشی کل حول محورX  ،اصلیMyT  لنگر خمشی کل حول محورY 

 Pو  M2  ،M3و، مختصات مرکز سطح دیوار در موقعیت مورد نظر  Ycو  Xcنیروی محوری کل  PTاصلی، 

 . اند نیروهای برآیند تصویر شده حول محور محلی دیوار

های ستون  شود، تفاوتی که در محاسبات المان های ستون نیز انجام می به طور مشابه این عملیات برای المان

نوع ها باید از  تواند دوران کند.  البته ستون ها می ه محورهای محلی این المانوجود دارد در آن است ک

و  4-1در روابط ها در باال باشد ها در پائین و نقطة انتهائی آن استاندارد باشد، بدین معنا که نقطة ابتدائی آن

های ستون در مرکز سطح دیوار و در راستای محور محلی آن  محاسبة نیروهای برآیند ناشی از المان 1-5

 مطرح شده است.
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های ستون است که در  نمایانگر شمارة المان X ،iدیوار با راستای اصلی  1زاویة محور محلی   در این روابط 

های ستون مشارکت کننده است. دیگر روابط مشابه با  تعداد کلی المان  ncمقطع دیوار مشارکت دارد، 

های سطحی است. در نهایت نیروهای برآیندگیری شده و تصویر شدة  های مطرح شده در المان فرمول

نیروی برآیند دیوار در مرکز سطح خود  های سطحی با یکدیگر جمع شده و منتج به های ستون و المان المان

نیروهائی که در این بخش محاسبه شده است برای مقطع  اش خواهد شد. و تصویر شده به محورهای محلی

توان روابطی برای  . به طور مشابه میها در برآیندگیری موثرند پائین دیوار است، بنابراین نقاط باالئی المان

  ه در مقطع باالی دیوار نیز محاسبه نمود.محاسبة نیروهای برآیند تصویرشد



 یادداشت فنی طراحی دیوارهای برشی بتنی براساس مبحث نهم
 

 22 SIB Software 

 

 
سیب222

22 
های سطحی هر ساق در برایند گیری در  ها نیز نیروهای موجود در المان به طور مشابه در ارتباط با ساق

 شود. و در نهایت نیروهای برآیندگیری شده به محور محلی ساق تصویر می کنند مرکز سطح ساق شرکت می

طراحیدیوارهایبرشی2-2-3

های  های مرزی برای هر یک از دیوارهای تولید شده در تراز افزار طراحی خمشی، برشی و المان ن نرمدر ای

های پیش رو به طور مستقل به  در بخش شود. ها و در تمامی ترکیبات بار طراحی انجام می طراحی آن

 الگوریتم محاسبة این روابط پرداخته خواهد شده.

طراحیخمشیدیواربرشی2-2-3-1

و  Nuها برای نیروهای محوری  ها دارد. ستون طراحی خمشی دیوارها شباهت بسیار زیادی با طراحی ستون

در تراز باال و پائین طراحی و برای تمامی ترکیبات بار  اشان حول محور محلی Mu3و  Mu2لنگرهای خمشی 

ساس میلگردهای موجود و شکل افزار برا صورتی که مقطع دیوار از نوع کنترل باشد، نرمشوند. در  طراحی می

فرض مقطع  . در حالت پیشکند تعریف شده است سطح اندرکنش آن را ترسیم می SDمقطع دیوار که در 

شود تعداد نقاط  نقطه برای رسم سطح اندرکنش در نظر گرفته می 22منحنی و در هر منحنی  14برای 

نیروهای محلی وارد بر مقطع ستون در همیشه فرد است و بیانگر یک نقطه در فضا است که مختصات آن 

درصد ظرفیت خود  81یک زاویة مشخص است. به عالوه براساس مبحث نهم تنش فشاری نهائی ستون به 

شود خط  دار منتج به یک نقطه در فضا می از سوی دیگر نیروی محوری و لنگرهای ضریب شود. محدود می

صل بین مرکز مختصات و نقطة برخورد این خط با واصل بین این نقطه و مرکز مختصات و همچنین خط وا

تعیین کنندة نسبت تنش فعلی دیوار به تنش نهائی  آید بعدی بدست می یابی سه سطح اندرکنش که با درون

در صورتی که این نسبت تنش از نسبت تنش نهائی مدل مربوط به دیوارهای برشی کمتر یا مساوی  .باشد می

 )رجوع شود به بخش طراحی ستون(.یر این صورت غیر قابل قبول است باشد طراحی قابل قبول و در غ

افزار به صورت داخلی بین درصد میلگرد  از سوی دیگر درصورتی که مقطع دیوار از نوع طراحی باشد، نرم

کند)نحوة تقسیم بندی درصد میلگرد در این  منحنی اندرکنش ترسیم می 8عمودی حداقل و حداکثر 

ها مطرح شده است(.  ئیات مربوط به ترسیم منحنی اندرکنش در بخش طراحی ستونها و دیگر جز منحنی

نیروی طراحی که یک نقطة فضائی است نسبتی با این هشت منحنی دارد، بدین معنا که یا این نقطه خارج 

ازتمامی این منحنی ها است که در این صورت مقطع باید تغییر نماید و یا این نقطه بین دو منحنی واقع 

 نیابی درصد میلگردی بدست خواهد آمد که منجر به بدست آمد شده است که در این صورت با درون

به عالوه در طراحی آرایش میلگردها مشابه، آرایش میلگردها  حداکثر تنش قابل قبول در مقطع دیوار شود.

استفاده قرار  در مقطع طراحی است با این تفاوت که تنها موقعیت و نسبت وزنی این میلگرد ها مورد
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باشد این مقدار میلگرد بین میلگردها با  9طور مثال در صورتی که درصد میلگرد طولی گیرد. به  می

 شود. ها توزیع می های مختلف براساس نسبت وزنی آن شماره

مسئلة دیگری که در طراحی خمشی ستون دارای اهمیت است، طراحی برای ترکیبات بار پوش است. در این 

برای هر  را افزار در این حالت طراحی حالت ترکیب نیروهای محوری و خمشی مطرح است، نرم موارد هشت

افزار  خروجی نرم کند. ترین حالت را در هر ترکیب بار گزارش می هشت حالت موجود انجام داده و بحرانی

هر دو تراز  برای هر دیوار و در ، درصد میلگردهای قائم و نسبت تنشطراحی خمشی شامل نیروهای طراحی

 طراحی و برای تمامی ترکیبات بارخواهد بود. 

طراحیبرشیدیواربرشی2-2-3-2

های باال و پائین دیوار  افزار طراحی برشی را برای تمامی دیوارهای موجود در مدل و برای تمامی ساق این نرم

ترکیب بار طراحی از  دهد. مشابه طراحی خمشی در صورتی که و در تمامی ترکیبات بار طراحی انجام می

ین افزار برای یک ترکیب بار خاص هشت حالت مختلف را طراحی نموده و بحرانی تر نوع پوش باشد نرم

کند و  همیشه میزان میلگرد برشی را محاسبه میافزار  در بخش طراحی برش، نرمکند.  حالت را گزارش می

 در نتیجه میلگرد موجود برشی را کنترل نخواهد کرد.

باشد که سهم  شود. هر ساق به صورت مستطیل می های باال و پائین دیوار انجام می برشی برای ساقطراحی 

اش تصویر شده است. در طراحی برشی نیروی محوری و  نیروی آن از تحلیل مشخص و به محورهای محلی

مسئله به دلیل گیرد. این  مورد استفاده قرار می 1و نیروی برشی در راستای محور  9لنگر خمشی حول محو 

افزار از طراحی نیروهای  ای است. در این نرم در نظر گرفتن طراحی برشی ناشی از نیروهای درون صفحه

شود صرف نظر شده است.  ها می عمود بر صفحه که منجر به طراحی برشی دیوارها مشابه برش در دال

راحی ساق در باال یا پائین مشخصات مصالح هر ساق در باال و پائین مقطع مشابه با مشخصات مقطع ط

های سطحی  طور که پیشتر اشاره شد ضخامت ساق برابر با کمترین ضخامت المان خواهد بود. به عالوه، همان

 در الگوریتم پیش رو نحوة طراحی برشی دیوار نشان داده شده است. باشد. موجود در ساق می

ترکیبی از براساس  (Vu, Mu, Nu)دار ای ضریبنیروهشود،  مشاهده می 21-1شکل طور که در الگوریتم  همان

ها صفر و در صورتی که  تعریف شده است، درصورتی که ترکیب بار معمولی باشد شمارنده i, j, kهای  شمارنده

تواند صفر و یک باشد. با توجه به نیروهای طراحی، بسیاری دیگر از  ها می ترکیب بار پوش باشد شمارنده

در این روابط   (  نشان داده شده است. i, j, k) شود که با نماد  بسته به شمارنده میپارامترهای طراحی نیز وا

vc  ،تنش برشی حداکثر بتنVc  ،ظرفیت برشی بتنVc1  وVc2  وVcfactor  پارامترهای موثر در تعیینVc ،

hw  ،ارتفاع دیوارlw  ،طول دیوارd  ،ارتفاع موثر دیوارfy  ،مقاومت مشخصة فوالدfc  ،مقاومت مشخصة بتنcφ 
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نسبت میلگرد قائم دیوار   v𝜌نسبت میلگرد افقی دیوار ، و   h𝜌ضریب جزء فوالد و  sφضریب جزء بتن،  

در شکل رجوع شود.  1-1-5-4-19-3به فصل بیستم مبحث نهم، بخش    برای محاسبة است. 

 پارامترهای هندسی یک ساق در برش نشان داده شده است. 1-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مربوط به یک ساق 11-2 شکل

طراحیاجزاءمرزیدیوار2-2-3-3

نماید. ضوابط  افزار برخی ضوابط اجزاء مرزی دیوارها را کنترل می عالوه بر طراحی خمشی و برشی، این نرم

مبحث نهم دیوارهای معمولی شود. بنابر  می بررسیپذیری متوسط و زیاد  اجزاء مرزی برای دیوارهای با شکل

نیاز به کنترل ضوابط مربوط به اجزاء مرزی ندارد. پارامتر خروجی اصلی این بخش از طراحی، محاسبة طول 

های  جزء مرزی مورد نیاز برای هر ساقی از دیوار در باال و پائین است است. در این طراحی از مقطع ستون

مرزی نقش دارد.   ها در طراحی المان ن تنها نیروهای برآیند ساقشود. بنابرای ها صرف نظر می وابسته به ساق

ب بار طراحی های مرزی است بدین معنا که اگر در یک ترکی افزار بر طراحی متقارن المان فرض این نرم

مرزی با طول مشخص داشته باشد سمت دیگر نیز برابر با همین مقدار در نظر   سمت چپ ساق نیاز به المان

 مرزی نشان داده شده است. محاسبة المان  29-1در شکل  ود.ش گرفته می

 

 

 

hw 
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 الگوریتم طراحی برشی یک ساق دیوار برشی بر مبنای مبحث نهم 12-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مرزی هر ساق دیوار برشی برمبنای مبحث نهم الگوریتم طراحی المان 13-2شکل 

ممان  Igطول دیوار،  lwساق و نیروی محوری،  9به ترتیب لنگر خمشی حول محور  Nuو  Muدر این روابط 

مقاومت  fyمقاومت مشخصة بتن،  fcسطح مقطع کل مقطع ساق،  Agاینرسی مقطع ترک نخوردة دیوار، 

 شود. می       . ارتفاعی از مقطع که در آن تنش فشاری برابر  yطول المان مرزی،  Lzمشخصة فوالد، 

، مشابه طراحی خمشی و برشی، تعداد حاالت شود  مشاهده می 29-1شکل همان طور که در الگوریتم 

 iهای نیروهای طراحی است ) طراحی بستگی به نوع ترکیب بار پوش دارد، بنابراین روابط برمبنای شمارنده

قطع محاسبه برای نیروی محوری(. در ابتدای الگوریتم تنش بیشینه فشاری م jبرای لنگر خمشی و 

. در صورتی که این تنش کمتر از میزان ()فرم کلی این تنش در شکل پیش رو نشان داده شده استشود می

کنترل دیگر در رابطه با لنگر خمشی است.  باشد. باشد، نیازی به المان مرزی نمی      .  مجاز یعنی 

از نیروی محوری در همه جا  تنش ناشیکه لنگر خمشی صفر باشد دو حالت امکان پذیر است، یا  درصورتی

بیشتر از تنش مجاز فشاری است یا در همه جا کمتر، در صورتی که در همه جا بیشتر باشد نیاز است که از 

𝑀𝑢𝑖
 𝑁𝑢𝑗

     𝑖 𝑗         𝑖𝑓 𝑃𝑢𝑠      𝑖𝑓 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 

𝜎𝑀𝑎𝑥 𝑖 𝑗  
 𝑀𝑢 𝑖  ±  

𝑙𝑤
  

𝐼𝑔
 
𝑁𝑢 𝑗 

𝐴𝑔
<  .  𝜑𝑐𝑓𝑐 

 𝑀𝑢 𝑖     
𝑁𝑢 𝑗 

𝐴𝑔
<  .  𝜑𝑐𝑓𝑐  𝐿𝑧 𝑖 𝑗  

𝑙𝑤
 

 

𝐿𝑧 𝑖 𝑗  
𝑙𝑤
 

 𝑦 𝐿𝑧 𝑖 𝑗  
𝑙𝑤
 

 

به المان مرزی 

 نیاز نیست

به المان مرزی 

 نیاز نیست

 بله

 بله

 بله

 بله

𝑦 𝑖 𝑗    .  𝜑𝑐𝑓𝑐  
𝑁𝑢 𝑗 

𝐴𝑔
  

𝐼𝑔
 𝑀𝑢 𝑖  

 

𝑑   .8𝑙𝑤

 
𝑦 𝑖 𝑗 <  

𝑜𝑟
𝑦 𝑖 𝑗 > 𝑙𝑤/ 

 



 یادداشت فنی طراحی دیوارهای برشی بتنی براساس مبحث نهم
 

 27 SIB Software 

 

 
سیب222

22 
هر سمت نصف طول به عنوان المان مرزی در نظر گرفته شود. درصورتی که لنگر خمشی صفر نباشد، فاصلة 

است. این فاصله هیچ        . ( که در آن تنش فشاری برابر yد)نقطه ای در ارتفاع مقطع بدست خواهد آم

درصورتی که این کمیت منفی شد، بدین معناست که طول  .تواند بیشتر از نصف ارتفاع مقطع باشد گاه نمی

المان مرزی مقطع طول  مرزی از هر سو برابر نصف طول مقطع است. در نتیجه دراین حالت نیز تمامی  المان

   نشان داده شده است. yتوزیع تنش و جهت مثبت   24-1بود. در شکل خواهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع تنش عمود بر سطح مقطع یک ساق از دیوار ناشی از نیروی محوری فشاری و لنگر  14-2شکل )

 مثبت خمشی(

های طولی و عرضی باید در این  مرزی در مبحث نهم قید شده است که میلگردعالوه بر محاسبة طول المان 

افزار از این بخش صرف نظر شده است. به عالوه محاسبة  اما در این نرمطول بدست آمده طراحی شود، 

 ها به صورت تقریبی معادل قابل محاسبه است. میلگردهای طولی و عرضی در ستون

 

 

 

 

 

 

𝑵
𝒖
 𝒋
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