
 

 

 دیوار حائل یالرزهطراحی 

ظر مبتنی بر استاتیک و حساب دیفرانسیل در ن فرضیاتی باید . بدین منظوراست ایپیچیده یمسئلهدیوار حائل  یالرزهطراحی 

 را حل کرد.نامعین  مسائل بتوان گرفته شود تا

 نها حداکثرت سایت هایگزارش. استبررسی بیشتر  مستلزم ،بر دیوار حائل واردفشار استاتیکی و دینامیکی  گونه هر یمحاسبه

 بستگی به تصمیم طراح دارد.استفاده از این اطالعات  .دهندمیدر اختیار قرار شتاب زمین را 

 

 نیاز است؟چه زمانی مورد دیوار حائل  ایلرزهطراحی 

دیوار حائل نیاز  ایلرزهدارد چه طراحی  گیریتصمیمنقش مهمی در  کندمیا استانداردی که طراح از آن پیروی ی نامهآیین

 چه نباشد.، باشد

نامطلوب برای بارهای استاتیکی  طوربهاست و دیوارهایی که محتمل که روانگرایی  ساحلی دیوارهایاز  نظرصرفبدین دلیل، 

 .رودمیاز بین  تقریباًدیوار حائل یا تخریب آسیب احتمال  طراحی شود، خوبیبهند، اگر دیوار طراحی شد

 نقش دیوارهای حائل . اگراندازندنمیبه خطر  جان افراد را در فضای مسکونی قرار ندارند،حائل  دیوارهایعالوه بر این، چون 

 .شودیمرا داشته باشند، بحث ایمنی مطرح  هاساختمان گاهتکیه

شامل ) و بخش وابسته به آن گفته شده که هر سازه (IBC) 2009ساختمان  المللیبین ینامهآیین از 1613در بخش  هرچند

ه طراحی و ساخته شوند ک ایگونهبهو اتصاالت، باید  هاگاهتکیه (،دائمی به سازه متصل هستند طوربهکه  ایسازهاعضای غیر 

باید  هاسازهتمام بدیهی است که طبق این بخش  .مقاومت کنند ASCE 7حرکات زلزله مطابق با  ناشی از در برابر اثرات بتوانند

 طراحی شوند.بارهای زلزله  در نظر گرفتن



 

 

 اوكابه -مونونوبفشار زمین به روش  آنالیز

 این فرمول در .شوندمیلحاظ  ایلرزهنیروهای  است که در انکولمب  یمعادله یشدهاصالح  Mononobe-Okabe یمعادله

نیروی  یمحاسبهبرای  تواننمیاز این فرمول  کاربرد دارد. ،شودمیوارد  بر دیوارهای حائل کهفشار جانبی زمین  یمحاسبه

 استفاده کرد.زلزله حین دیوارهای حائل  بر اثرگذار یپرکنندهخاک  داخلی

رای ب ایلرزهضرایب  یارائهشتاب افقی و عمودی زمین و  ر گرفتندر نظکولمب را با  یمعادله مشکل اوکابه -مونونوبفرمول 

 .کندمی( حل AEK) آن محرک( و فشار PEK) خاک غیرفعالفشار 

𝐾𝐴𝐸                          1-معادله =
𝑠𝑖𝑛2(𝛼+𝜃−∅ˊ)

𝑐𝑜𝑠𝜃ˊ𝑠𝑖𝑛2α sin(𝛼+𝜃ˊ−𝛿)[1+√
sin(∅+𝛿) sin(𝛼−𝜃ˊ−𝛽)

sin(𝛼+𝛿+𝜃ˊ) sin(𝛼−𝛽)
]

2 

 است. osδCAEK ،افقی یمؤلفه

 :در آن که

AEKاستاتیک+ لرزهجانبی محرک خاک : ضریب فشار ، 

α(شودمیدرجه استفاده  90 یعمود)برای وجه  : شیب دیوار حائل نسبت به افق 

β پرکننده: شیب خاک  

δ :اصطکاک دیوار یزاویه 

ϕ :اصطکاک داخلی خاک یزاویه 

θ :شودمیزیر محاسبه  یمعادلهکه تانژانت آن شتاب زمین است و با  ایزاویه: 

𝜃                       2-معادله = 𝑡𝑎𝑛−1 𝐾ℎ 

 که در آن:

hKاست. : شتاب افقی زمین 

∅ برابر با  نیز δهنگامی که وجه دیوار عمودی باشد و 

2
 :شودمی به شکل زیر تبدیل 1معادله در نظر گرفته شود،  

𝐾𝐴𝐸                                         3-معادله =
𝑠𝑖𝑛2(90+𝜃−∅)

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛2α sin(90+𝜃+ 
∅

2
)[1+√

sin 1.5∅ sin(∅−𝜃−𝛽)

sin(90+
∅
2

+𝜃) sin(90+𝛽)
]

2 

 

 



 

 

 :کردزیر محاسبه  یمعادلهتوسط  توانمیرا  و زلزله( محرک ) نیروی کل

𝑃𝐴𝐸                                4-معادله =
1

2
(𝛾)𝐾𝐴𝐸𝐻2 

 که در آن:

𝛾چگالی خاک : 

Hارتفاع دیوار حائل : 

 .شودمی AKکلمب معروف  یمعادلهبه  تبدیل AEKشتاب زمین برابر با صفر باشد،  صورتی کهعالوه بر این، در 

 :شودمیزیر بیان  صورتبه PEKزمین  غیرفعالضریب فشار 

𝐾𝑃𝐸                5-معادله =
𝑠𝑖𝑛2(𝛼−𝜃+∅ˊ)

𝑐𝑜𝑠𝜃ˊ𝑠𝑖𝑛2α sin(𝛼+𝜃ˊ+𝛿)[1+√
sin(∅+𝛿) sin(∅−𝜃ˊ+𝛽)

sin(𝛼+𝛿+𝜃ˊ) sin(𝛼−𝛽)
]

2 

 .یابدمیکاهش  ایلرزهفشار تحت شرایط  غیرفعالکه ضریب  الزم به ذکر است

AEK  ایلرزهکه بخش  شودمی. فرض شودمیتشکیل  ایلرزهاستاتیکی و  یمؤلفهاز دو (AK - AEK یک نمودار فشار مثلثی شکل )

 .است( H/3( معروف به توزیع مثلثی اعمال شده در )AK، )عالوهبهباشد.  0.6Hبا نیروی برآیند اعمال شده در  ایذوزنقهوارونه یا 

 آید: به دستزیر  یمعادله استفاده ازد با توانمیعالوه بر این، موقعیت نیروی برآیند ترکیب شده 

−𝑦                         6-معادله =
𝑃𝐴 (

𝐻

3
)+(𝑃𝐴𝐸−𝑃𝐴)0.6𝐻

𝑃𝐴𝐸
 

∅برابر کولمب یمعادلهکه جهت نیروی  شودمیپیشنهاد 

2
 ،صورتاین به  .(اصطکاک در وجه پشتی دیوار یزاویهفرض شود )   

 :شودمی محاسبهزیر  صورتبهافقی  یمؤلفه

𝑃𝐴𝐸 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙                           7-معادله = cos(
∅

2
)𝑃𝐴𝐸 

 است. 1.1زلزله  وقوعایمنی برای لغزش و واژگونی هنگام  ضریب

 (Kh) جانبی زمین ایلرزهتعیین فشار 

با استفاده از شتاب افقی و  Mononobe-Kobeتوسط فرمول  ،کندمیجانبی زمین که در مقابل دیوار حائل عمل  ایلرزهفشار 

 .شودمی( محاسبه hK) زمین

( استفاده نشود، hK) مقدار اختیاریاز دارد. اگر  تریکمشدت  ممکن، هایشتاباست و در مقایسه با  این مقدار شتاب طراحی

 .گرفتاین کار در نظر  را برایزمین  یبیشینهشتاب  دومیکتا  سومیک توانمی



 

 

و استاندارد  2009( IBC) ساختمان المللیبین ینامهآیین )مانند نامهآیین طبقزمین  یبیشینهشتاب تعیین  ،شروع ینقطه

 که هر دو نمودارهای یکسانی دارند.( است انجمن مهندسان عمران ییکایآمر
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