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  خالصه                       
 

ها وتحمل بارهاي جانبی، دستیابی به یک مدل صحیح و کامل از رفتار دیوار برشی، از  با توجه به نقش کلیدي دیوار برشی در تامین امنیت سازه
پوشی  یوار، در آنالیز رفتار دیوار چشمهاي متصل به د از اثرات المان زیاد،سازي  فرضیات طراحی اغلب با ساده. ضرورت خاصی برخوردار است

هاي رفتار دیوار   گیتري از پیچید ه دیوار با دیوار برشی، فهم جامعمتصل ب  از عناصر اصلی  در این میان بررسی اندرکنش دال به عنوان یکی .کنند می
در این پژوهش سعی شده است تا با  .هاي ساخت منجر شود کاهش هزینه در نهایتها و  نامه نبهبود روابط آیی تواند به سازد که می را فراهم می

ها  بررسی اثرات دالهاي انتخابی، به  و انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی نمونه ABAQUSسازي دیوار برشی و دال در نرم افزار اجزاي محدود  مدل
کششی و فشاري دیوار برشی در  هاي  بحرانی کرنش ر افزایش ظرفیت برشی و کاهش محدوده بیانگبر عملکرد دیوار برشی پرداخته شود که نتایج 

 .باشد حضور دال می
 

 .ش، ظرفیت برشی، اندرکنهاي کف دیوار برشی بتنی، دال :: کلمات کلیدي
 
 

   مقدمه  .1
 

در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر عملکرد دیوار برشی  ،سازههاي ظرفیتی موجود در  تانسیلبا توجه اهمیت طراحی صحیح دیوار برشی و بکارگیري پ
متصل به دیوار با   از عناصر اصلی  در این میان بررسی اندرکنش دال به عنوان یکی. رسد مدل کاملی از رفتار دیوار ضروري به نظر می   براي دستیابی به

تري از چگونگی توزیع نیروها در دیوار  تر و صحیح و دستیابی به مدل واقعی ،وار و دالهاي رفتار دی  تواند به فهم جامع تر از پیچیدگی  دیوار برشی، می
در حال حاضر طراحان  ولی .توانند باعث افزایش قابل توجه ظرفیت برشی دیوار برشی بتن آرمه شوند  ها می طبق تحقیقات انجام شده، دال .منجر شود

تواند پاسخ واقعی یک   گیرند که این نمی  وان یک دیوار مجزا براي رسیدن به مدل موثر دیوار در نظر میاغلب با ساده سازي زیاد، سیستم دیوار را به عن
است و   در طراحی دیوارهاي برشی بتن آرمه برش موضوع پیچیده و مهمی. دیوار در سازه را بیان کند و عمال چشم پوشی از ظرفیت برشی واقعی است

ي ها ررسیبمعدود در . شود اي در تحلیل در نظر گرفته می عمده  هاي و اغلب تخمین پاسخ برش غیر خطی دیوارها هنوز به طور کامل درك نشده است
حالیکه در . نادیده گرفته شده استدیوار و اندرکنش بین آنها  - دیوار برشی به تنهایی در نظر گرفته شده و رفتار سیستم دال ،نیز در این زمینه م شدهانجا

تعداد ل فقط ابا این ح. ها به طور مشخص تعیین شود ها انجام شود که ظرفیت برشی با و بدون دال هاي دیوار برشی با دال ال باید تست به طور ایده
یک آزمایش بزرگ  .شده استبراي شکست در برش انجام ن  وجود دارد و تقریبا هیچ آزمایشی  هاي کف هاي دیوار برشی با دال محدودي از تست

 2010در سال  ]Panagioutou ]1و   Restrepo،Conteدیگو توسط  زه بزرگ دانشگاه کالیفرنیا در سندر میز لر ،طبقه با دال 7مقیاس دیوار برشی 
ود اینکه این مطالعه یک سیستم با وج. گردیدند قرار گرفت  متغیري که باعث ایجاد پاسخ غیر االستیک می  انجام شد و طی آن دیوار تحت زلزله هاي

توان به   شد و در نتیجه از این تست نمی  را متحمل می  کمی  اي بود که دیوار تقاضاي برشی خیلی کرد اما شرایط به گونه  دیوار را بررسی می - دال
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تستی روي دیوارهاي برشی ]Wallace ]2و  Thomsen ،2004در سال . راجع به اثر دال روي ظرفیت برشی دیوار دست یافت  اطالعات قابل توجهی
T برشی ها مشاهده شد که مقاومت  از چرخه  در طی یکی. قرار داده شده بودند، انجام دادنداي  هاي متصل به آنها که تحت بارگذاري چرخه شکل با دال

در  .ها از ظرفیت برشی دیوار دقیق نبوده است  بینی کته باشد که پیشتواند بیانگر این ن شده فراتر رفت که این می  بینی شدیوار از ظرفیت برش اسمی پی
روي دو دیوار برشی بتن آرمه انجام گرفت، مجددا این  2010در سال ]3[و همکارانش  Ghorbanirenaniآزمایشات میز لرزه دیگري که توسط 

گونه شکست یا  ولی با این وجود هیچ حی فراتر رفتشده در طرا  بینی برشی پیشبرش اعمالی به دیوار در حین آزمایش از ظرفیت نتیجه تکرار شد و 
شد مشخص کرد که آیا   دادند و در نتیجه نمی  ها ارزیابی مخصوصی براي اثر دال انجام نمی با این حال این تست. شی در دیوار مشاهده نشدخسارت بر

  ، Fischnger.کنند  ها مزایایی را براي دیوار فراهم می شود یا اینکه دال  می  ضعیف ظرفیت برشی ناشی  بینی از پیش ظرفیت برشی افزوده دیوار
Isakovicو ]  Kante4[  یک دیوار برشی  2006در سالH با میز لرزه مورد آزمایش قرار دادند که طی آن  1:3ها را در مقیاس  با دال هشکل پنج طبق

ت توان به یک شاخص ظرفی از این آزمایش می. هاي دو جهته قرار گرفت و دیوار سرانجام در جان متحمل شکست برشی گردید لرزه سیستم تحت زمین
وجود   رسید اما نکاتی ،اند دچار ترك خوردگی شده  هاي کوپل که ترك خوردگی برشی ندارند یا کمی برشی دیوارها با وجود دال با درنظر گرفتن تیر

دوم اینکه . دارند  تکی هاي افتاد که رفتار متفاوتی از دیوار  اول اینکه شکست برشی در دیوارهاي کوپلی اتفاق می. دهد  دارد که اعتبار نتایج را تقلیل می
نبود، متصل شده   تر با جزئیات خاص میلگردهایی که مطابق با شرایط واقعی هاي فوق تقویت شده ضخیم به دال) میلی متر ضخامت 60(دیوارهاي نازك 

از نتایج به دست آمده از   یکی .هاي محدودي از شکست برشی ثبت گردید چون شکست برشی در این آزمایش مورد انتظار نبود بودند و در نهایت داده
اي است که رفتار برشی را با حضور و بدون حضور دال با هم مقایسه  تحقیقات باال این است که تنها روش قطعی تعیین اثر دال انجام آزمایشات چند گانه

 . کنند
دیوار  - روي یک سیستم دال 2012در سال  ]Mercer ]5توسط   اي که در این زمینه انجام شده، یک بررسی تحلیلی است که آخرین مطالعه 

به بررسی اثر دال روي ظرفیت  VecTorتوسط نرم افزار   صورت گرفته است که طی آن با انجام یک تحلیل المان محدود دو بعدي غیر خطی  برشی
هایی ارائه گردیده است  در پایان کار تکنیک و نحوه توزیع ترك خوردگی دیوار برشی با و بدون وجود دال پرداخته شده است  برشی دیوار و همچنین

 . کند  بیان میا دیوار ر -هاي دال که پاسخ برشی دیوارها و سیستم
  
 

  هاي برشیدیوارکلی رفتار عوامل موثر بر .           2
  

. شونددیوارهاي برشی به صورت کلی به دو دسته کوتاه و بلند تقسیم می. پذیرد دیوار به نحو قابل توجهی از نسبت ارتفاع به طول آن تاثیر میکلی رفتار 
این دیوارها از نظر . گرددن نوع دیوارها به صورت برشی بیان میبوده و ظرفیت ای 2نسبت ارتفاع به طول کمتر از یا چاق در دیوارهاي برشی کوتاه 

بوده و به جاي برش،  2اما در دیوارهاي برشی بلند نسبت ارتفاع به طول بیشتر از . خمش مشکل خاصی نداشته و در مقابل خمش وارده مقاوم هستند
ی از قبیل نحوه توزیع میلگرد در دیوار، ضخامت دیوار و شرایط مرزي دیوار شود به غیر از عامل فوق عواملخاطرنشان می. کننده استخمش عامل تعیین

براي دیوارهاي اما . کنند از تئوري تیرها پیروي می د ونکن الغر مانند تیر عمل میبلند و برشی  هاي دیوار . ]6[بر نحوه رفتار دیوارهاي برشی مؤثر هستند
تئوري  اغلبو  رفتار برشی و خمشی دیوار درگیر هستندشود و  ، زبرا عمق تیر هم موثر میبا نسبت ارتفاع به طول کمتر از یک تئوري تیر عملی نیست

  .]7[بر رفتار این دیوارها حاکم است تیرهاي عمیق
 
 

 سازي المان محدود مدل   .3
  

 و Palermo، که توسط DP1افزار المان محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی، دیوار برشی  به منظور اطمینان از صحت نتایج به دست آمده از نرم
Vecchio ]8[  افزار المان محدود  است، انتخاب گردیده، و توسط نرم و در آزمایشگاه دانشگاه تورنتو مورد آزمایش قرار گرفته  2002در سال

ABAQUS مقطع این دیوار برشی  .سازي شده است مدلI  و  4415×4000×640شکل بوده و در باال و پایین دیوار دو دال سخت به ترتیب با ابعاد
هاي جانبی و محوري  کند و دال باالیی به منظور توزیع بار  متر، قرار گرفته اند که دال پایینی به عنوان فونداسیون صلب عمل می میلی 4415×4000×620

دیوار، یک دیوار برشی این  .نشان داده شده است 1 اري دیوار برشی در شکلابعاد نمونه و جزئیات فوالدگذ. گیرد روي دیوار مورد استفاده قرار می
کند و ظرفیت  اغلب  از تئوري تیرهاي عمیق پیروي می این دیوارها رفتار  شد طور که ذکر همانو بوده  یک  از وچکترک اع به طولفارتنسبت کوتاه با 
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دیوار مورد آزمایش عالوه بربار . آورده شده است 2و  1مشخصات فوالد و بتن مورد استفاده نیز به ترتیب در جدول  .شود می بیانصورت برشی  ها یه آن 
    .شود، قرار گرفته است کیلو نیوتنی به دال باالیی اعمال می 600کیلو نیوتن که توسط چهار محرك  2400جانبی، تحت بار محوري

این مدل یک مدل پیوسته بر پایه پالستیسیته . استفاده شده است» 1دیده بتنپالستیسیته آسیب«افزار از مدل براي تعریف مشخصات بتن در نرم 
سازي رفتار االستیک و پالستیک بتن هم در  در این معیار امکان مدل. کردن آسیب در بتن را دارد هاي بتنی و مدلبوده که اساساً توانایی آنالیز سازه

گی ناشی از فشار در خوردگی ناشی از کشش و خردشددر ناحیه فشاري وجود دارد و دو مکانیزم خرابی عمده به صورت تركناحیه کششی و هم 
تحت بارگذاري هاي شکست ، که به ترتیب مربوط به مکانیزمߝو  ௧ߝ ارزیابی سطح خرابی به وسیله دو متغیر. شوددر نظر گرفته می مصالح بتنی 

  المان در نظر گرفته شده جهت . هاي پالستیک کششی و فشاري هستندبه ترتیب کرنش ߝو  ௧ߝ .گیرد فشاري هستند، صورت می کششی و

  
  )ب(                                    )                                           الف(                            

 ]8[ جزئیات فوالدگذاري دیوار برشی)ب(، ابعاد نمونه)الف( ،DP1 مشخصات دیوار برشی -  1شکل 
  

  ]8[  مشخصات میلگردهاي فوالدي -1جدول 
×)mm)( ε௦௬ قطر میلگرد نوع ناحیه 10ିଷ) ௦݂௬(ܽܲܯ) ௦݂௨(ܽܲܯ) 

 D6 7 18/3 605 652 جان دیوار

 D6 7 18/3 605 652 بال دیوار

 No.30 9/29 51/2 550 696 دال باال

 No.30 9/29 51/2 550 696 دال پائین
  

 ]٨[مشخصات بتن مورد استفاده -2جدول
× ᇱ((MPa)ߝ (ܽܲܯ)ᇱ݂ ناحیه 10ିଷ) 

 04/2 7/21 جان دیوار

 04/2 7/21 بال دیوار

 93/1 9/43 دال باال

 66/1 7/34 دال پائین

      
در مدل المان محدود رفتار . باشد  می در هر گرهانتقالی هشت گرهی با سه درجه آزادي  SOLIDاز نوع  C3D8Rبتنی، المان  سازي مصالح مدل

با دوگره و سه درجه آزادي در هر گره  T3D2فرض شده است و نیز میلگردها به صورت المان خرپایی  پالستیک  - اي فوالدي، االستیکمیلگرده
سازي رفتار دیوار  بنابراین براي مدل. کند ها فقط قابلیت تحمل نیروي محوري را دارد و به صورت مجزا از بتن عمل می این المان. سازي شده است مدل

  .]9[شوند ها در داخل بتن نهفته می برشی به صورت بتن مسلح این المان
بار در مقابل تغییرمکان  منحنی، )ام گذاري شده استنW که با عنوان (سازي شده  با انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی بر روي نمونه مدل

مشخص   طور که در این شکل همان. مقایسه گردیده است DP1دیده می شود استخراج شده و با نمودار نمونه آزمایشگاهی  2همانطور که در شکل 
توان از این مدل المان محدود به منظور مطالعات پارامتریک و ساخت  لذا می .مایشگاهی و مدل تحلیلی تطابق نسبتا خوبی باهم دارندمدل آز ،است
  .هاي المان محدود دیگر، استفاده کرد مدل

                                                
1 -Concrete Damaged Plasticity 
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  تغییر مکان نمونه عددي  و آزمایشگاهی–مقایسه منحنی بار  -2شکل 

  
  دیوار برشی - و بررسی سیستم دالاثر دال بر رفتار دیوار برشی           .4
 

و انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی روي دیوار -سازي دیوار برشی به صورت سیستم دال هاي برشی، با مدل دیوار عملکرد ها روي اثر دال در این بخش
ی صورت نگرفته است که در آن مستقیماً به بررسی اشاره شد، در این زمینه مطالعات آزمایشگاهی چندانطور که  همانمتاسفانه . گردد  ها، بررسی می نمونه

اي نبوده  ها دیوار و دال باهم تست شده اند نیز به گونه اثر دال روي رفتار دیوار برشی پرداخته شده باشد و شرایط اعمالی در معدود آزمایشاتی که در آن
به . هاي تحلیلی اکتفا نمود توان به نتایج بررسی  بررسی این موضوع تنها میلذا براي . برد  است که از آن بتوان به نقش دال روي رفتار دیوار برشی پی

، انجام شده ABAQUSبا استفاده از نرم افزار سازي سه بعدي دیوار برشی با دال که شود تا با استفاده از نتایج مدل همین منظور در این بخش تالش می
قبل  بخشکه در  Wبدین منظور،  با استفاده از دیوار برشی  .دهد  رفتار دیوار برشی را تغییر میکه چگونه دال است به تشریح این موضوع پرداخته شود 

با اضافه کردن به ترتیب یک، دو و سه دال روي ارتفاع دیوار  Ws3و Ws1 Ws2,سازي و اعتبار سنجی گردید، مجددا سه نمونه جدید با نام هاي  مدل
نمودار برش . فوالد در هر طرف، در نظر گرفته شد4/0%متر با  میلی 4415×4000×150ها  ابعاد دال. و مورد بررسی قرار گرفت شده سازي برشی مدل

     .آورده شده است 3جابجایی هر سه مدل درشکل  -پایه
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  

  Ws3وWs2,Ws1,Wجابجایی براي نمونه هاي  - نمودار برش پایه  -  3شکل 

  جابجایی افزایش بافته است که این بیانگر افزایش -ها به تدریج سطح زیر نمودار برش پایه گردد که با اضافه شدن دال با بررسی این نمودار مشاهده می  
  اومت دیواربرشی راشود افزودن دال به طور کلی سختی و مق طور که مالحظه می همان. ظرفیت برشی دیوار با در نظر گرفتن تاثیر حضور دال است

افزایش و جابجایی W درصد نسبت به  5/23و 04/17، 01/8 به ترتیب Ws3و Ws1 Ws2,پایه ماکزیمم براي ظرفیت برش دهد و  افزایش می
ها قبل از ترك  شود دال  می دیده 3طور که در نمودار شکل  همان .کاهش یافته است Wدرصد نسبت به  27/15و 7/14، 1/14ماکزیمم به ترتیب 

. ، می شوند خوردگی اثري بر رفتار دیوار ندارند اما بعد از شروع ترك خوردگی و تسلیم اولیه، باعث افزایش سختی دیوار به صورت تقریبا خطی
.  ی از ظرفیت برشی واقعی دیوار باشدپوش تواند عمال چشم بنابراین نادیده گرفتن اندرکنش دال و دیوار و حذف اثرات حضور دال بر رفتار دیوار، می

طور که در باال نیز ذکر شد با اضافه  همان. باشد ها، می  نکته دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد تغییر نرخ تاثیرگذاري دال بر دیوار با افزایش تعداد دال
هاي دوم و سوم حدودا دو و  بود که این مقدار با اضافه کردن دالدرصد  8کردن یک دال به دیوار، درصد افزایش برش پایه ماکزیمم براي دیوار برشی 
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هاي دوم و سوم بعد از دال اول، دیگر تاثیر قابل توجه و  در صورتیکه در مورد کاهش جابجایی نهایی این روند وجود ندارد و دال. سه برابر گردید
هاي  که به مقایسه عملکرد دال 4و  3مقادیر ذکر شده در جدول  این نتایج و بررسیین با توجه به بنابرا. چشمگیري درکاهش جابجایی نهایی دیوار ندارند
کند و در مجموع  توان گفت که دال اول نقش عمده تري در تغییر عملکرد دیوار ایفا می میپردازند،  دوم و سوم  با دال اول، در تغییر رفتار دیوار می

  .هاي بعدي است الدرصد تاثیر دال اول بر رفتار دیوار بیشتر از د
  

  هاي دوم و سوم با دال اول در تغییر برش پایه ماکزیمم دیوار مقایسه عملکرد دال  -3جدول 

 نسبت درصد افزایش برش پایه ماکزیمم )بدون دال( wدرصد افزایش برش پایه ماکزیمم نسبت به نمونه 

)A(  )B( )C(  (B/A) (C/A) 
Ws1

W  
Ws2

W  
Ws3

W  
Ws2
W1ݏ 

Ws3
W1ݏ 

٩٣/٢     ١٢/٢ ٥٠/٢٣ ٠٤/١٧ ٠١/٨  

 

  هاي دوم و سوم با دال اول در تغییر جابجایی ماکزیمم دیوار مقایسه عملکرد دال  -4جدول                                                            
 ماکزیمم جابجایینسبت درصد کاهش  )دالبدون ( wماکزیمم نسبت به نمونه کاهش جابجایی درصد 

)D(  )E( )F(  (E/D) (F/D) 

Ws1
W  

Ws2
W  

Ws3
W  

Ws2
W1ݏ 

Ws3
W1ݏ 

1/14 7/14 27/15 ٠٨/١  ٠٤/١  

  

  دیوار -بررسی و مقایسه مقادیر کرنش دردیوار برشی و سیستم دال  4-1
  

، توصیف Ws1دیوار - دالبا نمونه   و مقایسه آن W دیوار برشی  هاي کششی و فشاري در نمونه شود تا با بررسی مقادیر کرنش در این قسمت سعی می
 .ها ارائه شود هاي رفتاري آن ها و تفاوت ها و شباهت تري از عملکرد این نمونه روشن

کانتورهاي کرنش کششی و فشاري براي کل نمونه و همچنین براي بتن دیوار برشی به صورت مجزا، براي هر دو مدل  5و 4هاي  در شکل
در یک  Wهاي کششی حداکثر براي نمونه  شود که کرنش مشاهده می 4با دقت در شکل . ارائه شده است Ws1دیوار -و سیستم دال Wدیوار برشی 

اند که در نقاط ابتدا و انتهاي این مسیر قطري،  کند، رخ داده ناحیه قطري که گوشه سمت چپ باالي دیوار را به گوشه سمت راست پائین آن متصل می
سازي  ن در مدلخوردگی در نظر گرفته شده براي بت باشد که با توجه به اینکه مقدار کرنش ترك می 00620/0مقدار کرنش ماکزیمم است و برابر با 

. اند ها در این قسمت ایجاد شده خوردگی بتن فراتر رفته و ترك شود که مقدار کرنش در این نواحی از حد کرنش ترك باشد، مشاهده می می 00128/0
ت، اکنون به دو وجود داش Wهاي کششی حداکثر که در نمونه  شود آن محدوده قطري کرنش طور که در شکل نیز دیده می همان  Ws1در مورد نمونه
تر در باال و پائین تاوه تقسیم شده است که مجددا در ابتدا و انتهاي این مسیرهاي قطري مقادیر کرنش کششی ماکزیمم است و  تر و خفیف قطر  کوچک

 .ندا ها در این نقاط ایجاد شده فراتر رفته است و ترك) 00128/0(خوردگی بتن  باشد که از کرنش ترك می 00644/0برابر با 

در همان  Wهاي فشاري حداکثر براي نمونه  شود که کرنش مشاهده میها است،  که مربوط به توزیع کرنش فشاري نمونه 5با دقت در شکل  
و در نقاط ابتدا و انتهاي این مسیر قطري، مقدار   کند، رخ داده که گوشه سمت چپ باالي دیوار را به گوشه سمت راست پائین آن متصل میناحیه قطري 

در نظر گرفته شده در )  کرنش خردشدگی(با مقایسه این مقدار با مقدار کرنش فشاري نهایی . باشد می 00456/0کرنش ماکزیمم است و برابر با 
طور  نیز همان  Ws1در مورد نمونه .شود که بتن در این ناحیه  دچار خردشدگی شده است باشد، مالحظه می می 0031/0ازي براي بتن که برابر با س مدل

تر در باال  تر و خفیف وجود داشت، اکنون به دو قطر  کوچک Wهاي فشاري حداکثر که در نمونه  شود آن محدوده قطري کرنش که در شکل دیده می
باشد که با مقایسه  می 005/0ددا در ابتدا و انتهاي این مسیرهاي قطري مقادیر کرنش فشاري ماکزیمم است و برابر با و پائین تاوه تقسیم شده است که مج

 . شود که بتن در این ناحیه  دچار خردشدگی شده است مالحظه می، )0031/0(این مقدار با کرنش فشاري نهایی بتن 
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  Ws1) ب(و  W)الف(در نمونه ) کرنش کششی ماکزیمم(توزیع کرنش اصلی ماکزیمم  -4شکل                                                        
 

  Ws1) ب(و  W) الف(در نمونه ) فشاري ماکزیممکرنش (توزیع کرنش اصلی مینیمم   - 5شکل 
  

توان گفت که دال در مورد شکست فشاري و کششی مربوط به این دیوار تقریبا مشابه عمل کرده و ناحیه شکست را  ی میبنابراین به طور کل  
نکته دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با دقت در کانتور کرنش مربوط به کل . به دو ناحیه کوچکتر با شدت کمتر، تقسیم نموده است

بتن مسلح در کل نمونه توزیع کرنش  توزیع کرنش بتن دیوار برشی 

 توزیع کرنش بتن دیوار برشی توزیع کرنش بتن مسلح در کل نمونه

 )ب(

 )الف(

 )الف(

 )ب(
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هاي کششی و هم در  ها با هم برابر است که این امر هم در مورد کرنش شود که مقادیر حداکثر آن ا کانتور کرنش بتن، مالحظه مینمونه و مقایسه آن ب
هاي ایجاد  هاي بتن اتفاق افتاده است و کرنش یعنی مقادیر کرنش ماکزیمم کششی و فشاري کل نمونه در المان. باشد هاي فشاري صادق می مورد کرنش

 .والدها کمتر از این مقادیر ماکزیمم بوده استشده در ف

  
  
  بررسی مساحت موثر دال در اندرکنش دال و دیوار برشی  4-2
 

در . تواند بر عملکرد دیوار برشی بتنی داشته باشد پرداخته شد در قسمت قبل با مدل کردن دیوار برشی به همراه دال به بررسی مقدماتی اثراتی که دال می
تواند بر تغییر  ر دال که میادامه این بررسی در نظر داریم تا نقش ابعاد دال بر نتیجه اندرکنش دال و دیوار را مد نظر قرار دهیم و به عبارتی مساحت موث

بود که علت  4000×4415(mm)طول و عرضی که براي دال در قسمت قبل در نظر گرفته شده بود برابر با . ظرفیت برشی دیوار تاثیرگذار باشد را بیابیم
سازي شد و مورد صحت  که در اینجا مدل بود  Palermoهاي صلب قرارگرفته در باال و پایین نمونه آزمایشگاهی انتخاب این ابعاد، برابري با اندازه دال

درج  5ها در جدول  ر براي دال ایجاد گردید که مشخصات مدلهاي جدیدي با ابعاد متغی ددا مدلبراي بررسی محدوده موثر دال مج. سنجی قرار گرفت
توانست مقطع دیوار  که دال می اي بود کوچکترین اندازهبراي دال،  mm3200 ×3200) (با توجه به هندسه مقطع دیوار، مساحت انتخابی . گردیده است

پس از . اند افزایش یافته 4000×4415 (mm)شود به تدریج نسبت به مساحت اولیه طور که دیده می هاي انتخابی نیز همان را پوشش دهد و سایر اندازه
- با استفاده از این مقادیر، منحنی. برش پایه در هر نمونه بدست آمده است گاهی وهاي تکیهالعملها، عکسمقدار تغییرمکانها،  سازي و تحلیل نمونه مدل

      . شود دیده می 6هاي برش پایه در مقابل تغییرمکان باالي دیواراستخراج شده است که در شکل 
تغییري در مقدار بار نهایی و جابجایی  4000 ×4415(mm) تا  7000×7415(mm)با بررسی نتایج، مشاهده شد که با کاهش ابعاد دال از   
هم دیده  6طور که در شکل  ها همان جابجایی این نمونه - حاصل نشده و نمودار برش پایه Ws1و Wa2s1,Wa3s1 ,Wa4s1 هاي  نهایی مدل

    ال، مقدار برش پایه نهایی به مقداربراي د 3200×3200 ( mm)با  مساحت انتخابی  Wa1s1اما در مورد نمونه . شود، کامال بر هم منطبق گردید می
  

  )mmکلیه واحدها به (هاي انتخابی براي بررسی مساحت موثر دال سازه - 5جدول 
 ضخامت دال طول و عرض دال تعداد دال ضخامت دیوار ارتفاع دیوار نام نمونه

Wa1s1 2020 75 1 3200×3200 150 
Ws1 2020 75 1 4000×4415 150 

Wa2s1 2020 75 1 5000×5415 150 
Wa3s1 2020 75 1 6000×6415 150 

Wa4s1 2020 75 1 7000×7415 150 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به همین دلیل همان ابعاد . باشد هاي بزرگتر قبلی می کاهش یافت که این بیانگر کاهش ظرفیت برشی دیوار با وجود این دال، نسبت به دالناچیزي 
که بهتر است در  تواند بر دیوار برشی مورد مطالعه ما، تاثیر گذار باشد انتخاب گردید به عنوان حداقل محدوده موثري که دال می  4415×4000

 Wa4s1 ,Wa3s1 ,Wa2s1 ,Ws1 ,Wa1s1 جابجایی براي نمونه هاي - نمودار برش پایه -6شکل   
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، بعد دال تا جاییکه تاثیر آن روي دیوار تغییر نکند، در واقع براي انتخاب بعد دال موازي و عمود بر دیوار  .هاي بعدي مورد استفاده قرار گیرد سازي مدل
ها  پایه ماکزیمم نسبت به سایر نمونهکاهش ناچیزي در برش  Wa1s1با وجود اینکه در نمونه  .ترین بعد موثر دال است این کوچککاهش یافته است و 

توان گفت که در واقع مساحت موثري از دال که در اندرکنش دال و دیوار  میبه طورکلی نظر کردن از این اختالف ناچیز  مشاهده شد، اما با صرف
محدوده تاثیر چندانی در تغییر ظرفیت  و نواحی بعد از این دهد اي از دال است که مقطع عرضی دیوار را پوشش می کند همان محدوده مشارکت می

 .برشی دیوار ندارند

 
 

 گیري نتیجه        .  5
 
 ،به طور کلی مقاومتهاي کوتاه و متوسط،  در سازهدیوار برشی،  - افزودن دال به دیوار برشی و تحلیل دیوار به صورت یک سیستم یکپارچه دال  -1

 .دهد و ظرفیت برش پایه ماکزیمم دیوار برشی را افزایش می سختی

خوردگی اثري بر رفتار دیوار ندارند اما بعد از شروع ترك خوردگی و تسلیم اولیه، باعث افزایش سختی دیوار به صورت تقریبا  ها قبل از ترك دال  -2
  .شوند  ، می خطی

  هاي بعدي است کند و در مجموع درصد تاثیر دال اول بر رفتار دیوار بیشتر از دال یفا میدال اول نقش عمده تري در تغییر عملکرد دیوار ا   -3
هاي فشاري و کششی  کند و گسترش محدوده کرنش هاي فشاري را به دو مولفه فشاري قطري کوچکتر تقسیم می دال ناحیه قطري بحرانی کرنش  -4

  .گردد نجر به افزایش ظرفیت باربري دیوار برشی میدهد که در نهایت م حداکثر را به طرز چشمگیري کاهش می
دهد و  اي از دال است که مقطع عرضی دیوار را پوشش می کند همان محدوده مساحت موثري از دال که در اندرکنش دال و دیوار مشارکت می  -5

  .نواحی بعد از این محدوده تاثیر چندانی در تغییر ظرفیت برشی دیوار ندارند
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