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 چکیده 

 زلزلهه  بها  مواجههه  در آرمه بتن های ساختمان که رسید مهم این به میتوان گذشته ادوار های زلزله به اجمالی نگاه با

 نیهز  و طراحهی  ههای  نامهه  آیهین  در ضهواب   تغییر که کرد بیان چنین میتوان دیگر دیدی از. ندارند را کافی مقاومت

 الزامهی  را آن و توجیهه  را بتنهی  های سازه سازی مقاوم لزوم دست این از مسایلی و آینده در طبقات احتمالی افزایش

 تقویهت  بهرا  مختلفهی  ههای  روش ساخت، تکنولوژی و مصالح نیز و معماری سبک و ساختگاه شرای  به بسته .میکند

 و برشهی  دیهوار  افهزودن  کهردن،  پوش ورق و پوش زره:  از عبارتند آنها ترین متداول که میرود کار به بتنی های سازه

 در متهداول  ههای  روش از یکهی . معمهاری  محدودیت دلیل به میانقاب از استفاده و تنیدگی پس سیستم فلزی، بادبند

 نیهز  و اطالعهات  نقص دلبل به. باشد می محور هم فلزی بادبندهای سیستم از استفاده موجود، بتنی های سازه تقویت

 بها  لهذا .  دههیم  انجام را پژوهش این تا شدیم برآن انرژی جذب و استهالک میزان و تقویت از بعد سازه رفتار چگونگی

 بهار  و ساده صورت به بار یک رو بتنی معمولی خمشی قاب با طبقه 51 ای سازه SAP200 v16 افزار نرم از استفاده

 ههم  بها  را نتایج و نموده آنالیز خطی غیر دینامیکی تحلیل از استفاده با محور هم بادبندهای با تقویت صورت به دیگه

 .نمودیم مقایسه

 

 

 سازه های بتن آرمه، تحلیل دینامیکی غیر خطی، بادبندهای هم محور، تقویت سازه ها واژگان كلیدی:
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 مقدمه  

 روش قطهری مههاربندی.  انهد شهده آزمهایش مسلح بتن قابهای ارتعاشی سازی مقاوم جهت فوالدی مهاربندی سیستمهای

 می طههراح اینکه ضمن کند می تامین را جانبی نیروهای برابر در موجود ساختمان کردن سخت و نمودن مقاوم برای را عالی

 غیراالسهتیک کمهانش.  دههد تطبیهق نیهاز یهک بصهورت را رانهش و مقهاومت و کهرده تعیین سازه در را نیرو مسیر تواند

 می متهاثر را(  مکان تغییر و نیرو هیسترزیس منحنی)  شده مهاربندی قاب االستیک غیر سیکل رفتار مشخص بطور مهاربندها

 نمود اسهتفاده کهوچکهتر الغهری ضریهب با مهاربندهای از توان می سازه سیستم در اشکالی چنین بروز از جلوگیری برای. کند

 استفاده بهزرگهتر الغهری ضریهب بها مهههاربندهای از توان می اینکه یا و شود عضوجاری االستیک غیر کمانش از قبل بطوریکه

 .گردد ایجاد االستیک کمانش شرایطی چنین در بطوریکه نمود

 لذا باشد می برخهوردار کمههتری مصرفی مصالح و هزینه از و اجرا در سهولت و سرعت از فوالدی بندهای مهار اینکه به توجه با

 در بادبندها توزیههع نحوه ی نمود توجه آن به بایست می که ای نکته.  دارند ارجحیت دیگر مقاوم سیستمهای به نسبت

 را ها دهانه تمام که باشد بهتر سختی و مقاومت یکنواخت توزیع لحاظ از شاید کننده مهار سیستم طرح در. باشد می ساختمان

 واقع محیطی کننده مهار سیستم یک. بود خواهد غیرممکن عمل این معماری و هزینه مالحظات به باتوجه اما.  نماییم بادبندی

 را سهازه پیچشی مقاومت و دهد می کاهش ارتعاشی بارهای تحت را سازه پیچشی رفتار دارد که مزیتی سازه از خارج در

 الزم نکتهه دو بهه قهاب سطح در مهاربندها پیکربندی ی نحوه انتخاب جهت. شود می حفظ نیز سازه تقارن و داده افزایش

 : شود توجه اسهت

 از ناشی شدگی بلند نیروهای اینکه تا شود انجام نحوی به بایست می بادبند المانهای توزیع آنکه اول:  بادبند بندی . پیکر5

  .شود کمتر واژگونی نیروهای

 . گیرد قرار نظر مد نیروها انتقال نحوه اعضاء طراحی در آنکه دوم: جانبی نیروی مرکز .2

 

 نگرشی بر مطالعات پیشین

شکل و میانقاب های بتنی و با مصالح بنایی را بر روی  Kو  Xتاثیر استفاده از بادبندهای  5891سوگانو و فوجی مورا در سال 

 خیرالدین 5قاب های بتن مسلح آزمایش کردند. هدف آنها تعیین مقاومت و شکل پذیری قاب های بتن آرمه تقویت شده بود. 

(Sugano and Fujimaura, 1980) 

به چاپ  "قاب های بتن آرمه با بادبندهای فلزی جهت تقویت لرزه ای "بادوکس و جیرسا مقاله ای تحت عنوان  5881در سال 

رساندند. در این مقاله عملکرد سیستم های بادبندی فوالدی برای افزایش مقاومت لرزه ای قاب های بتن آرمه به روش 

مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که بادبندهای قطری برای تامین مقاومت و سختی ساختمان آزمایشگاهی 

 (Badux and Jirsa, 1990سیار خوب عمل میکنند. )های موجود در برابر بارهای جانبی ب

تقویت لرزه ای آپارتمان هشت طبقه ی بتن آرمه به وسیله ی بادبندهای "ناطق الهی مقاله ای را تحت عنوان  5881در سال 

منتشر کرد. در این مقاله راجع به روش های تقویت و مالحظات بکار گرفته شده به منظور تقویت ساختمان برای  "فلزی

 (Nateghi, 1995)بارهای جانبی و قائم اطالعاتی ارائه شده است. 

پاسخ لرزه ای قابهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله ی "مقاله ی دیگری تحت عنوان  5881پینچیرا و جیرسا در سال 

منتشر کردند. در این مقاله محققان مجددا به بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیر خطی  "بادبندهای فلزی

 ل پذیر که به روش های مختلف بادبندی، تقویت یا بازسازی شده اند، پرداخته اند.سه گروه از قاب های بتن مسلح غیر شک

) Pincheira and Jirsa, 1995) 
ارائه  "بررسی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه با بادبندهای فلزی"ماهری و صاحبی مقاله ای را تحت عنوان  5881در سال 

قیاس یک چهارم ساخته شده و تحت بارگذاری برشیرفت و برگشت درون نمونه قاب با م 4کردند. برای انجام این بررسی 

صفحه ای، مورد آزمایش واقع شده اند. نتایج این آزمایشات نشان داده است که شکست نهایی قاب همراه با انهدام بادبند 

 از دیگر نتایج این  کششی و به دنبال انهدام بادبند فشاری صورت گرفته است و بادبند کششی بر رفتار قاب حاکم است.
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آزمایش، افزایش قابل توجه مقاومت قابی است که به صورت ضربدری بادبندی شده و مقاومت آن تا سه برابرافزایش یافته است. 

 (Maheri and Sahebi, 1995)همچنین استفاده از تنها یک بادبند ظرفیت قاب را بیش از صد در صد افزایش میدهد. 

اندرکنش قاب و بادبند فوالدی در سازه های بتن مسلح برای تحمل "ی مقاله ای را تحت عنوان حاجی غفار 5731در سال 

شکل را برای تقویت قاب خمشی بتن آرمه بدون دیوار  Kو  Xارائه نمود. در این مقاله او تاثیر بادبندهای  "نیروهای جانبی

برشی مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیقات نشان میدهد که در صورت استفاده از بادبند فلزی در قاب بتن مسلح تنش 

را جذب کنند. درصد نیروی جانبی  31استفاده شود. در این صورت بادبندها میتوانند  0.1fyمجاز طراحی برای بادبند فوالدی 

  (5731)حاجی غفاری، 

 

 معرفی مدل

 تحت خطی تاریخچه زمانی غیر دینامیکی تحلیل از استفاده با Sap2000 v16 افزار نرم کمک با را طبقه 51 ای سازه ابتدا

 با را پالن و سازه همین سپس. نمودیم استخراج را نتایج و کرده آنالیز ایران لمنجی و آمریکا نورتریچ ،ژاپن کوبه ی ها زلزله

قرار  خطی غیرتاریخچه زمانی  دینامیکی تحلیلتحت  زلزله سه همان تحت و نموده تقویت ،محور هم های مهاربند از استفاده

 دادیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طبقه با قاب خمشی 11سازه بتنی  1 شکل

 

 ( مشخصات ایستگاه های دور گسل زلزله ها1جدول )
Earth quake year section MGA PGA PGV(cm/s) PGD(cm) S-Duration(s) 

COBE 1992 Fortuna 7.3 1.00g 250.201 164.039 18.66 

NORTH 1994 Sunland 6.7 0.999g 117.951 31.254 15.85 

MANJ 1990 Abbar 7.4 0.999g 82.29 28.767 28.66 
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 مقیاس گردیدند. 4زلزله ویرایش 2911رکوردهای زلزله های منجیل نورتریچ و کوبه طبق ضواب  آیین نامه 
 

 Xزلزله كوبه در جهت  gشتاب نگاشت مقیاس شده با 3 شکل           Yزلزله كوبه در جهت  gشتاب نگاشت مقیاس شده با 2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 Xدر جهت  منجیلزلزله  gشتاب نگاشت مقیاس شده با 1 شکل        Yدر جهت  منجیلزلزله  gشتاب نگاشت مقیاس شده با 4 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 Xدر جهت  نورتریجزلزله  gشتاب نگاشت مقیاس شده با 7 شکل      Yدر جهت  نورتریجزلزله  gشتاب نگاشت مقیاس شده با 6 شکل

طبقه با قاب خمشی معمولی به  51غیر خطی برای سازه ی بتن آرمه  تاریخچه زمانی نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیکی

 باشد: شرح زیر می
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 میزان جابجایی نسبی سازه بتن آرمه با قاب خمشی معمولی( 2جدول )

 
 

 سازه بتن آرمه با قاب خمشی معمولینمودار جابجایی نسبی  8 شکل
 

 
 

 میزان جابجایی نسبی سازه بتن آرمه با قاب خمشی معمولی( 3جدول )

 

 

 معمولیسازه بتن آرمه با قاب خمشی نمودار جابجایی نسبی  9 شکل
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 میزان جابجایی مركز جرم سازه بتن آرمه با قاب خمشی معمولی( 4جدول )   

 

 

سازه بتن آرمه با قاب خمشی نمودار جابجایی مركز جرم  11 شکل

 معمولی

 

 
 

 میزان جابجایی مركز جرم سازه بتن آرمه با قاب خمشی معمولی( 1جدول )
 

 

 

بتن آرمه با قاب خمشی سازه نمودار جابجایی مركز جرم  11 شکل

 معمولی
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و محل طبقه با قاب خمشی را به وسیله ی بادبندهای هم تقویت میکنیم . پالن و موقعیت بادبندهای  51حال سازه بتن آرمه 

 اعمال آنها در شکل زیر مالحظه میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بادبندهای فوالدی هم محورطبقه با قاب خمشی، تقویت شده به وسیله ی  11سازه بتنی  12 شکل

 

حال سازه ی تقویت شده با بادبند فوالدی را تحت سه زلزله ی مطرح شده تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی میکنیم. 

 خروجی های آنالیز به شرح زیر است.
 بادبند هم محورمیزان جابجایی مركز جرم سازه بتن آرمه با ( 6جدول ) 

 

 با بادبند هم محورسازه بتن آرمه نمودار جابجایی مركز جرم   13 شکل
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 با بادبند هم محورمیزان جابجایی مركز جرم سازه بتن آرمه ( 7جدول )
 

 

 با بادبند هم محورسازه بتن آرمه نمودار جابجایی مركز جرم  14شکل

 

 

 
 با بادبند هم محورسازه بتن آرمه جابجایی نسبی میزان ( 8جدول )

 

 
 با بادبند هم محورسازه بتن آرمه نمودار جابجایی نسبی  11 شکل

 

 

 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

جابجایی نسبی میزان  ( 9جدول )

 با بادبند هم محورسازه بتن آرمه 

 

 

 

با بادبند سازه بتن آرمه نمودار جابجایی نسبی  16 شکل

 هم محور

 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 

تاریخچه نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی 

 زمانی مدل ها نشان می دهد که:

 

بادبند های هم محور فوالدی در ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی باعث کاهش جابه جایی کلی سازه  

 می شود.

سازه بتن آرمه مقاوم سازی شده با بادبند هم محور نمایانگر کاهش میزان جابه جایی در کلیه طبقات می باشد که  

 جابه جایی در طبقات باالیی مشهودتر است.این میزان 

 میزان جابه جایی کلی در طبقات میانی نیز بیشتر از طبقات پایین تر به دلیل اثر بادبند های هم محور فوالدی 

 می باشد.
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بررسی  

میزان جابه جایی نسبی طبقات در مدل مقاوم سازی شده با بادبند های ضربدری هم محور فوالدی نشان می دهد 

ادبند های فوالدی میزان دریفت طبقات را کاهش داده است که بیشترین میزان این کاهش در طبقات باالیی که ب

 مشاهده گردیده است که این خود سبب کاهش تمرکز خرابی در طبقات باالیی می شود.

میزان سختی استفاده از بادبند های هم محور فوالدی در ساختمان های بتن آرمه جهت مقاوم سازی موجب افزایش  

 طبقات می شود و این میزان افزایش در طبقات باالیی بیشتر از سایر طبقات می باشد.
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