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Saeedlari1984@yahoo.com 

                                             

چکيده :              

ای نسبت بهه سها ر سيسهتمها در برابهر گر چه مهاربندهای ضربدری از مقاومت و سختي قابل مالحظه

بارهای جانبي برخودارند. ولي عدم شکل پهي ری مناسهه همهواره  کهي از بررگتهر ي معا هه در ا هي 

ر ا ي مقاله با توجه به اتصال مياني،آنهالير پا هداری سيسهتا بادبنهدی ضهربدری مهاربندها بوده است. د

انجام شده  ک روش ساده و مفيد برای اجرای اتصهال ميهاني جههت بهبهود رفتهار کماناهي و افهرا   

ظرفيت باربری آن پيانهاد گرد ده است.در روش پيانهادی از هر عضو قطری فقط  ک پروفيهل قطه  

پيوسته باقي مي ماند.نقطه مياني اعضای قطری به سهه شهکل پيوسهته، مفصهلي و  شده و پروفيل د گر

نيمه پيوسته مدل شده و نتا ج به صورت جهدول  و نمهودار نمها   داده شهده اسهتو نتها ج تئهوری و 

آزما اگاهي با ها  مقا سه گرد ده است. نتا ج مطالعات تئوری و تجربي ناان مر دهد که اتصال مياني 

ای آن بر ضر ه طول موثر کمان  اعضای قطری و در نتيجه بهر ظرفيهت بهاربری سيسهتا و شيوه اجر

 بادبندی ضربدری تاثير قابل توجه ای دارد و با د در طراحي ا ي نوع سيستا مورد توجه قرار بگيرد.

 

کلمات کليدی: بادبند ضربدری ، اتصال مياني   
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 : مقدمه

همچنيي عمل همرمان اعضهای فاهاری و کااهي درسيسهتا  باتوجه به تأثير متناوب نيروهای زلرله و

بادبندی ضربدری ، طراحي ا ي نوع سيستا به الغری اعضای قطری بستگي دارد و  ک ارز هابي دقيه  

تر از ضر ه طول موثرکمان  الزم و ضروری به نظر ميرسد. ا ي کار با آنالير پا هداری خهارا از صهف ه 

ن در کمان  داخل صف ه، اتصاالت گوشهه نسهبت بهه کمهان  بادبند های ضربدری انجام مي شود چو

خارا از صف ه گيرداری بياتری دارند و همچنيي عضو کااي در نقطه مياني به صورت م وری کهار 

مي کند. مطالعات ز ادی روی کمان  خارا از صف ه اعضهای بادبنهدی ضهربدری بها تمرکهردر اتصهال 

 ه طول موثر نتيجه داده است .  کي ازعوامل مهمي کهه گوشه انجام شده و مقاد رمختلفي را برای ضر

مي تواند برپا داری بادبند های ضربدری تأثير بگيارد و در مطالعهات انجهام  افتهه توجهه کهافي بهه آن 

ناده،اتصال مياني و شيوه اجرای آن مي باشد اتصال مياني باعث مي گردد کهه سهختي خماهي عضهو 

اه جانبي ارتجاعي برای عضهو فاهاری عمهل کنهد. بها افهرا   کااي در نقطه مياني به صورت تکيه گ

مقدارنيروی کااي، سختي تکيه گاه مفروض افرا   مييابد بعبارت د گر اتصال ميهاني باعهث بوجهود 

آمدن اندرکن  بيي عضو کااي و فااری مي گردد. در حال حاضر بياتر طراحها و مهندسيي عمران 

طراحي بادبندهای ضربدری در نظر مي گيرند که مقدار دقيقي را برای  67/0تا  76/0ضر ه طول موثر 

نمي باشد. ا ي مقاله با فرض اتصال مفصلي دو انتهای اعضای قطری اتصهال ميهاني ا هي نهوع بادبنهدها 

مورد بررسي قرار گرفته و  ک شيوه ساده برای اجهرای اتصهال ميهاني جههت بهبهود وضهعيت موجهود 

 پيانهاد گرد ده است.

 بند های ضربدری با اتصال مياني را ج :پا داری باد

اگر اعضای قطری بادبندی ضربدری به صورت تک پروفيل طراحي شوند هر دو عضو از طهرفيي صهف ه 

اتصال مياني عبور مي کنند و در نقطه تالقي ماکل ناپيوستگي اعضهاببوجود نمهي آ هدک شهکل اله  . 

ل مي کنهد. ولهي درسهاختمانهای فلهری درا ي حالت سيستا نسبت به جهت نيروی جانبي متقارن عم

متعارف بدليل بررگ بودن مقدارنيروی جانبي اغله از مقاط  جفت پروفيهل اسهتفاده مهي شهود چهون 

نسبت به مقاط  تک پروفيل شعاع ژ راسيون بررگتری داشته و در کمان  خارا از صف ه متقارن مهي 

کهه در ناهر ات معتبهر ارائهه شهده جفهت  باشند. در اتصال مياني را ج برای ا ي حالت مطاب  جرئياتي

پروفيل  ک عضو قطری قط  شده و جفت پروفيل عضو قطهری د گهر بصهورت پيوسهته از وسهط آنهها 

عبورميکند درا ي نوع اتصال صف ه مياني مستطيل شکل بوده و سيستا نسبت به جهت نيروی جانبي 

 متقارن نمي باشد. 
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جفت  -ب                                                                                      تک پروفيل                                -ال            

 پروفيل       

اتصال مياني را ج -1شکل  

 

-2قطهری پيوسهته،هر دو عضهو  -1پا داری اعضای قطری بادبند ضربدری به تفکيک برای سه حالت ک

عضو قطری ناپيوسته ت ت فاار  مورد بررسي قرار گرفته اسهت. در  -3عضو قطری پيوسته ت ت فاار،

 kبطورمتناوب رخ مي دهدکه بررگتر ي مقدار  3و2بادبند های ضربدری با اعضای جفت پروفيل، حالت 

 -2نمهودار شهکل تعييي کننده خواهدبود. نتا ج حاصل بر حسه نسبت نيروی کااي بهه فاهاری در 

آمده وناان مي دهد که ناپيوستگي اعضاب باعث افرا   ضر ه طهول مهوثر و کهاه  ظرفيهت بهاربری 

 بادبندی ضربدری مي شود..
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نمودار تغييرات  -2شکل Kبرای اتصاالت را ج 

 پا داری بادبند های ضربدری با اتصال مياني نيمه گيردار :

سختي خماي صف ه اتصال مياني درمقا سه با پروفيلهای قط  شده بسيار کوچک مي باشد بطور کهه 

در قسمتهای قبل از گيرداری اندک اتصال مياني صهرفنظر شهده و اتصهال دو قسهمت عضهو ناپيوسهته 

مفصلي فرض شده است. ولي با اجرای  ک شيوه بسيارساده و مناسه ميتهوان سهختي خماهي اتصهال 

در حدقابل توجهي افرا   داد .در ا ي شيوه ازهر ک از اعضای قطری  ک پروفيهل قطه  شهده مياني را

وپروفيل بعدی از ميان پروفيل منقط  قطر د گر بصورت پيوسته رد مهي شهود وههر قطهر شهامل  هک 

  در ا ي حالت اتصال متقارن و صف ه اتصال مرب  3پروفيل پيوسته و  ک پروفيل ناپيوسته است.کشکل

ده و هر دوقطر در م ل اتصال نيمه پيوسته و نيمه گيردار مي باشد. حالت نيمه گيرداری اعضا شکل بو

 مدل مي گردد.  βبوسيله  ک فنر با سختي دوراني 

=βo بر حسه 4معادالت پا داری برای ا ي وضعيت تهيه و نتيجه حل معادالت در نمودار شکل ک
βL

EI
و  

ول ونمودار ميکور ناان مي دهد برای نسبت ثابت نسبت نيروی کااي به فااری آمده است. جد
t

p
بها  

افرا   سختي خماي اتصال مياني ، ضر ه طول موثر کمان  کاه  پيدا ميکنهد بطهوری کهه بهرای 

،ضر ه طول موثر به سمت مهاربندی های ضربدری با دو قطهر پيوسهته ميهل  βoمقاد ر خيلي بررگ 

ي و ضخامت آن، ممان ا نرسي اعضای قطهری، عهرض مي کند. واضح است که اندازه صف ه اتصال ميان

تهاثير  βo، در انهدازه  (gap)بال داخل صف ه اعضای قطری و فاصله بيي عضو قطری منقط  و ممتهد 

 دارند و مقدار آن بسادگي با استفاده از روشهای ت ليل سازه بدست مي آ د. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

اتصاالت مياني پيانهادی -3شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار تغييرات  -4شکل k برای اتصل پيانهادی   

 ن وه انجام آزما اها :

برای بررسي موضوع از دستگاهي استفاده شد که با استفاده از جک هيدروليکي قادر بهه اعمهال نيهروی 

فااری و کااي در راستای قائا بوده و تکيه گاه های بهاال و پها يي آن درمقا سهه بها حهداکرر نيهروی 

تر و سرعت اعمال شده توسط دستگاه کامال صله مي باشد. حداکرر فاصله ممکي بيي دو تکيه گاه ی م

نير قابل کنترل مي باشد.مطاب  شکل اگر ک دهانه که طول تيهر و سهتون آنمسهاوی بهوده و از بادبنهد 

وارد شود  کي از قطهر ههای بادبنهد  ت هت  Vضربدری برای مهاربندی آن استفاده شده نيروی جانبي 

خواهد بود و نسبت Tو قطر د گر ت ت نيروی کااي  Pفاار 
T

P
 47اگربا زاو هه مساوی  ک مي باشد.  

درجه وارد کنيا نسبت
T

P
و وقتهي کهه گيهردار اسهت  0570وقتي که اتصال تير به ستون مفصلي اسهت  

 بدست مي آ د. 0570
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 نتا ج بدست آمده از آزما اها :

با وجود ا نکه شرا ط آزما اگاهي با شرا ط مفروض در تئهوری درخصهوم ميهران گيهرداری اتصهاالت 

مي توان با بررسي  ل ا ي که ا ي شرا ط برای همه نمونه ها  کسان مي باشدمتفاوت مي باشد ولي بدلي

و مقا سه مدکمان   افته اعضای فااری و همچنيي مقا سه ظرفيت باربری نهها ي نمونهه ههای مهورد 

 آزما  ، مر ت اتصاالت مياني اجرا شده را نسبت به  کد گر ناان داد . 

ر و عضو منقط  ت ت کا  قرار مي گيرد، نتا ج بدست برای وضعيتي که عضو پيوسته ت ت فاا-ال 

آمده از آزما اها تا حدود ز ادی نتا ج تئوری را تا يد مي کند. در تئوری مقدار ضر ه طول موثر بهرای 

مهي باشهد.علت  76/0م اسبه شده است و نتا ج بدست آمده ازآزما اهها در حهدود  63/0ا ي وضعيت 

گيرداری نسبي اتصاالت گوشه مي باشد که در تئوری مفصل کامل ا ي اختالف همانطور که گفته شده 

 ض شده است. فر

 

 

عضو منقط  ت ت فاار -7شکل                                       عضو ممتد ت ت فاار       -7شکل  

در وضعيتي که عضو منقط  ت ت فاار و عضو ممتدت ت کا  قرار مي گيرد نتا ج بدست آمهده  -ب

از آزما اها با نتا ج تئوری تفاوت ز ادی دارد. مطاب  نتا ج تئوری ضر ه طول موثر کمان  بهرای ا هي 

ي شد وضعيت کوچکتر از وضعيت قبلي بوده و در نتيجه ظرفيت باربری بررگتری برای آن پي  بيني م

در صورتيکه نتا ج آزما اها در همه نمونه های ا ي وضعيت، بارنها ي کوچکتری را ناهان داده و عهالوه 

برآن بجای مد کمان  پي  بيني شده کمان  خام عضو قطری منقط  توام با پهيچ  عضهو قطهری 
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اتصهال ممتد رخ داده استککمان  صله .به ا نصورت که در ل ظات اوليه اعمال نيروی فااری،صف ه 

مياني در دو نقطه واق  در دو طرف عضو پيوسته در دو جهت مخال  ها تغيير شکل پيدا کرده اسهت و 

در نتيجه بر عضو قطری پيوسته عالوه بر نيروی کااي لنگر پيچاي هها وارد شهده اسهت.با افهرا   

بنهدی در اثهر نيروی فااری مقدار لنگر پيچاي و نيروی کااي افرا   پيدا کرده تا ا نکه سيستا باد

پيچاي عضو ممتد فرو ر خته است در حالي که دو قسهمت عضهو منقطه  صهله  -گسيختگي کااي

باقي مانده ولي از  ک امتداد خارا شده اند.در نمونه های تهيه شده برای ا ي وضعيت با کهاه  طهول 

gap  ظرفيت نها ي نمونه ها افرا   پيدا کرده است که ناان مي دهد طولgap  بهاربری بها ظرفيهت

مقدار لنگر پيچاي  وارد بر عضهو ممتهد کهاه  مهي  gapسيستا رابطه معکوس داردکبا کاه  طول 

باشد باز ها بازوی لنگر پيچاي صفر نخواهد شد حهداقل بهازو برابهر بها عهرض سهاق  gap= 0 ابد .اگر

عضهو  داخل صف ه عضو ممتد مي باشد بطور که در نمونه ای که با دقت ز اد در حيي سهاخت انتههای

 منقط  به عضو ممتد چسپيده است باز ها پيچ  عضو ممتد قابل مااهده است.

در وضعيت مربوط به اتصال پيانهادیکاعضای نيمه پيوسته نتا ج در حد مطلوبي نتها ج تئهوری را  -ا

تائيد مي کند بطور که عضو فااری به ظرفيت کماناي خود رسيده و در طول موثری نرد ک بهه قطهر 

بدست آمده که با مقدار تئهوری  0572 . مقدار تقر بي ضر ه طول موثر 6کرده استکشکلکمان  پيدا 

 آن مطابقت دارد.

 

عضو نيمه پيوسته ت ت فاارک اتصال پيانهادی  -6شکل   
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 بررسي نتا ج :

 اتصال مياني و شيوه اجرای آن بر پا داری بادبندهای ضربدری تاثير مي گيارد.-1

با صف ه مستطيل شکل،پد ده کمان  صله عضو فااری منقط  توام با خرابي در اتصال مياني را ج -2

کااي عضو ممتد، م تمل است. ا هي پد هده روی پا هداری کلهي و ظرفيهت بهاربری نهها ي  -پيچاي

 سيستا بادبندی تاثير مي گيارد.

ا طهول آزاد طول آزاد بر رفتار کماناي عضو فااری منقط  تاثير مي گيارد و ظرفيت باربری بادبند ب-3

 رابطه معکوس دارد.

اجرای اتصال مياني نيمه پيوسته با انقطاع  ک در ميان اعضهای قطهری و اسهتفاده از صهف ه مربه  -4

شکل باعث کاه  ضر ه طول موثر کمان  و افرا   ظرفيت باربری سيستا شده و بها ا جهاد تقهارن 

عضهو فاهاری باعهث بهبهود رفتهار  رفتاری در برابر بارهای رفت و برگاتي و ممانعت از کمهان  صهله

کماناي سيستا بادبندی مي گردد.ضر ه طول موثر در ا ي حالت با توجه به مقاد ر منطقي طول آزاد 

متغيير خواهد بود.بنا بر ا ي اسهتفاده از اتصهال ميهاني  7/0تا  72/0و نسبت نيروی کااي به فااری از

ي که بدون افرا   هر نه و زمان اجهرا، باعهث نيمه پيوسته بجای اتصال را ج به عنوان  ک روش منطق

افرا   ظرفيت باربری سيستا بادبندی ضربدری و بهبود رفتهار کماناهي آن مهي شهود پياهنهاد مهي 

گردد. بررسي کمان  غير ارتجاعي ضروری است چون با کاه  ضر ه طهول مهوثر، اعضهاب بياهتر در 

 م دوده کمان  غير ارتجاعي قرار خواهند گرفت.
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