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ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

  

ي در بهبود رفتار یكمربند خرپا مهار بازویي وبهمراه ، بررسي تاثير هسته مركزی

 محيطيقاب سيستم 

 

1علي مهدیزاده
 3، عليرضاميرجليلي2رضارهگذر، *

  mahdizadeh_ali@yahoo.comکارشناس ارشدعمران دانشگاه آزادیزد، -3

 دکترای سازه دانشگاه شهیدباهنرکرمان -2
 دکترای سازه دانشگاه دانشگاه آزادیزد -1

 

 چكيده 
بااستفاده  بررسی تاثیر هسته مرکزی، بهمراه مهار بازویی و کمربند خرپایی در بهبود رفتار سیستم قاب محیطیدر این تحقیق به  

جهت بررسی از  سیستم ترکیبی قاب محیطی، هسته مرکزی و دو مهار بازویی و .ازروش ساده ریاضی برای تحلیل استاتیکی می پردازیم

-در این روش قاب محیطی با چهار صفحه ارتوتروپیك با مقطع قوطی شکل معادل .کمربند خرپایی، تحت بار جانبی معرفی گردیده است

اندرکنش قاب محیطی و هسته مرکزی با سیستم مهار بازویی و کمربند خرپایی، به صورت فنر پیچشی در محل  سازی گردیده و

کند و باعث فنر پیچشی در خالف جهت دوران ناشی از بارهای وارد عمل می. قرارگیری مهار بازویی و کمربند خرپایی مدل شده است

های محوری در بال و جان را به ترتیب از درجه توابع تغییر شکل. شودبال و جان می جایی جانبی و اثر لنگی برشی در قابهایکاهش جابه

جایی جانبی و زاویه دوران جابهسپس با نوشتن انرژی پتانسیل کل سازه و مینیمم کردن آن نسبت به . در نظر گرفته شده است 1و  2

کم و مینیمم نمودن انرژی کل سیستم نسبت به ضرائب لنگی برشی، دیافراگم به معادالت حاکم دست یافته، با استفاده از معادالت حا

با مثال ارائه شده، . جایی جانبی در ارتفاع سازه بدست آمده استهای محوری و جابههای محوری، سختی خمشی، تنشمقادیر تغییر شکل

هسته مرکزی، بهمراه مهار رفی شده تاثیر با استفاده از روش مع. سادگی و در عین حال دقت قابل قبول این روش مشخص گردیده است

 .توان درک مناسبی از رفتار کلی سازه داشتگردد و میسازه مشخص می بازویی و کمربند خرپایی در بهبود رفتار سیستم قاب محیطی

 مهار بازویی، کمربند خرپایی، لنگی برشی  ،یهسته برش :های كليدی واژه

 مقدمه  -1
به روش اجزا محدود تاثیر هسته ( SAP2000)سعی براین خواهد بود تا با استفاده از آنالیز کامپیوتری  تحقیقدر این 

تحت بارجانبی ، درساختمانهای بلند مرکزی، بهمراه مهار بازویی و کمربند خرپایی در بهبود رفتار سیستم قاب محیطی

 .درپیرامون سازه ساختمانهای بلندمشخص گردیده است نحوه قرارگیری ستونها(3)درشکل .محاسبه نمود درباالترین تراز

که پدیده لنگی برشی در بررسی رفتار آن  است، درواقع یك طره گیردار(2)شکل جهت طراحی مدل میشود که سیستمی

 هنگامی که بارجانبی برسازه واردمیشودصفحات عمودبربارجانبی رابال وصفحات موازی بابارجانبی راجان.می شوددخالت داده 

های  با بررسی نمودارهای جابجایی در ارتفاع سازه و توزیع تنش در پای سازه برای موقعیت تحقیقدر این  .درنظر میگیریم

مورد    تاثیر هسته مرکزی، بهمراه مهار بازویی و کمربند خرپایی وبویژه زویی و کمربند خرپایی، رفتار سازهمختلف دو مهار با

 .هسته های مركزی مشخص شده اند(1)كل درش .بررسی قرار گرفته شده است

موقعیت کمربند در  وباحضورهسته برشی مرکزی. است  طبقه مورد بررسی قرار گرفته 05به این منظور سیستم ترکیبی 

بهمراه هسته برشی ارتفاع تغییریافته و نهایتاً بهترین موقعیت کمربند جهت حداکثر کاهش در تغییرمکان تراز فوقانی سازه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

موقعیتهای مختلف کمربند بر کاهش لنگی برش در پای سازه مورد  حضورهسته برشی بهمراهسپس تاثیر. ده استبدست آم

 .مطالعه قرار گرفته است

کند، لنگر واژگونی ناشی از بارهای جانبی بوسیله  ای عمل می تحت بار جانبی قاب محیطی مانند یك تیر قوطی شکل طره

های دو طرف قاب محیطی  و نیروهای برشی توسط تیرها و ستونهای موجود در قابنیروی محوری ایجاد شده در ستونها 

توانند تمام نیروهای محوری ستونها را به یکدیگر منتقل کنند  بعلت عدم صلبیت، تیرها نمی(. 3-1شکل )گردد  تحمل می

این پدیده لنگی . یابد یانی کاهش میبنابراین در ترازهای پایه نیروی محوری در ستونهای گوشه افزایش یافته و درستونهای م

 .شود برش نامیده می

 سيستم قاب محيطي :1شكل 

 

 
-حساسیت سازه. ای مناسب برای تحمل بارهای جانبی استهای بلند انتخاب فرم سازهیکی از مهمترین مسائل در سازه

صورتیکه ارتفاع سازه از حدی بیشتر شود، دیگر در . های بلند در مقابل بارهای جانبی به مراتب بیشتر از بارهای ثقلی است

های ای متعددی جهت بهبود مقاومت سازههای سازهسیستم. کند ها کفایت نمی های متداول برای مهاربندی این سازهروش

اب شده، دیوار برشی، قاب محیطی، ق مهاربندی سیستم قاب خمشی، قاب : جملهاز بلند در مقابل بارهای جانبی وجود دارد،

توان  قاب محیطی را می .]3[توان نام برد بندی شده، هسته مرکزی، سیستم مهار بازویی و کمربند خرپایی را میدسته محیطی

آنالیز تیرهای طره قوطی شکل نیز طبق قوانین مقاومت مصالح مقدماتی با رابطه . بصورت یك تیر طره قوطی شکل مدل نمود

برنولی در آنالیز این نوع  -شود که فرض اولر رفتار پیچیده قابهای محیطی باعث میلیکن . خمش کالسیك قابل محاسبه است

در  (Bose) و بوس (Coull)کؤل .های متعددی ارائه شده استجهت آنالیز قابهای محیطی روش. ]2[ سازه صادق نباشد

در این روش سازه بصورت صفحات ارتوتروپیك معادل، مدل . ارائه نمود روشی را بر اساس تئوری االستیسیته 3390سال 

 Coull and)کؤل و احمد  3391درسال . ]1[گردند  شده و روابط تعادل و سازگاری در سازه معادل ارضاء می سازی  

Ahmed)  کوان . ]1[روشی را جهت بدست آوردن تغییر مکان قاب محیطی ارائه کرد(Kwan)  استفاده از  با 3331در سال

های ارتوتروپیك معادل، روابط انرژی و روابط تئوری االستیسیته، معادالتی رابرای تعیین تنش در ستونها و همچنین  صفحه

 3333درسال  (Pouangare)و پوانگر  (Connor)کانور . ]0[بدست آوردن تغییرمکان جانبی سازه قاب محیطی ارائه نمود 

شود و با محاسبه  سازی می  های عمودی، معادل مودند که در آن سازه به تیرها و صفحهروش پنج عضو قائم را پیشنهاد ن
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روشهای متعدد دیگری نیز جهت  ]6[آید  های موجود در ستونها بدست میسختی برشی و خمشی اعضاء، روابطی برای تنش

 .]35 و  3، 1، 9[اند  آنالیز قابهای محیطی ارائه شده

 محيطي مدل سازی سيستم قاب:2شكل 

 

ای صلب کامل، فرم سنتی این نوع قابها  افزایش بازدهی سازه و نزدیك کردن رفتار قاب محیطی به رفتار جداره جهت

های میانی در سرتاسر عرض سازه، ایجاد توان به افزودن پانل دستخوش تغییرات گوناگونی گردید که از آن جمله می

یکی . ]31و  31 ،32[و همچنین افزودن هسته مرکزی و کمربند خرپایی اشاره کرد  ]33[های کلی در وجوه سازه  مهاربندی

در این حالت توزیع . باشد ها جهت بهبود رفتار قاب محیطی، افزودن قابهای محیطی داخلی به سازه اولیه میدیگر از روش

ر بر رفتار سازه ترکیبی قاب محیطی، جهت بررسی پارامترهای موث[. 36و  30]یابند  تنش و تغییرمکان تعدیل چشمگیری می

. باشد های تشکیل دهنده سیستم ترکیبی می خرپایی نیاز به شناخت رفتار و عملکرد تك تك سازه هسته مرکزی و کمربند

رفتار  .بررسی شده است ]39و 31[رفتار هسته مرکزی تحت اثر پیچش و نیز تاثیر پدیده لنگی برش بر این سازه در مراجع 

و تاثیر آن بر مهاربندی شده هایی متفاوت مانند دیوار برشی کوپله و قاب ساده  ازویی و کمربند خرپایی در سیستممهارهای ب

ای  موثر و گوناگون سازهترکیبی های سیستم. آمده است ]25و 33، 31[کاهش جابجایی و بهینه کردن رفتار سازه در مراجع 

اضافه نمودن هسته مرکزی و کمربند خرپایی به همراه مهار بازویی به  وجود دارد،جهت افزایش بازدهی سازه قاب محیطی 

تر تنش محوری در قابهای بال وجان، و همچنین کاهش جابجایی در باالترین تراز سیستم قاب محیطی جهت توزیع یکنواخت

ی، کمربند خرپایی به روش تقریبی جهت آنالیز سیستم ترکیبی  قاب محیطی، هسته مرکز ]21و 22، 23[در مراجع . شودمی

 .همراه مهار بازویی معرفی گردیده است
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 متشکل ازهسته برشی مرکزی دالیل بررسي لنگي برشي در پای سازه

متر و سطح مقطع  1ارتفاع هر طبقه . متر در نظر گرفته شده است 01×12طبقه با ابعاد پالن  05یك قاب محیطی       

کیلو نیوتن بر متر آنالیز شده است  0/33ساختمان مذکور تحت بار جانبی یکنواخت به شدت . باشد مترمربع می 02/5ستونها 

شود که توزیع نیروهای  مشاهده می. داده شده استنشان   (1)و توزیع تنش محوری قاب بال در ارتفاعهای مختلف در شکل 

بنابراین ستونهای نزدیك . در ترازهای باالی سازه لنگی برش منفی مؤثر است. کنند محوری از تحدب به تعقر تغییر پیدا می

لی بر روی های انجام شده قب باتوجه به این مطالعه و مطالعه. گوشه سازه نیروهای محوری کمتری از ستونهای مرکزی دارند

 .گردد ارتفاع از پای سازه تشکیل می1/3 تا1/3که نقطه عطف لنگی برش در فاصله  شود لنگی برش منفی، مشخص می پدیده

 

 توزیع تنش در ارتفاع سيستم قاب محيطي: 3شكل 

 آناليز شده  مشخصات سازه -3
فاصله محور تا محور ستونها، ارتفاع . مورد بررسی قرار گرفته است (3)سازه با مشخصات هندسی مندرج در جدول 

ابعاد پالن و . اند و از نیروهای حجمی صرفنظر شده است طبقات، سطح مقطع و ممان اینرسی تیرها و ستونها در ارتفاع ثابت

طبقه در نظر گرفته شده و این  برای یك سازه پنجاه [5]مرجع  3های ارائه شده در مثال  خصوصیات مقاطع با توجه به اندازه

 .ابعادهسته مرکزی مشخص می باشد .متمرکز درباالترین تراز مورد بررسی قرار گرفته است بار جانبیسازه تحت 

طبقه مورد بررسي 05سازه مشخصات هندسي :1جدول   

هافاصله دهانه  ابعاد هسته مرکزی  ارتفاع طبقات  ابعاد پالن  

2cw 

(m) 
2cf 

(m) 
 

h 

(m)
  

bc 

(m) 
tc 

(m) 
Area 

(m
2
) 

 
Sw 

(m) 
Sf 

(m) 

15 10  1  0 20/5  90/1   0/2  0/2  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

دهد و در نظر گرفتن ابعاد لوله داخلی در این اشکال، مشاهده  که قابهای محیطی تو در تو را نشان می (1)با توجه به شکل 

 .برای هسته برشی صحیح و مناسب است متر 0×0شود که ابعاد  می

 قاب محيطي وهسته مركزی: 4شكل 

 

  نمودارهای سازه آناليز شده تحت بار متمركز در باالترین تراز
 (0) شکلدر در . آنالیز شده است متمرکز در باالترین ترازطبقه تحت بار  پنجاهسازه ترکیبی  ،در این بخش      

 هابا توجه به این نمودار .نشان داده شده است خرپایی کمربندمهار بازویی وهای مختلف موقعیت جابجایی به ازای نمودارهای

کمربند خرپایی جهت حصول حداکثر کاهش در تغییر مکان تراز فوقانی، محدودة  مهار بازویی و بهترین موقعیت 
1
2

و  
3
4

 

های توزیع تنش محوری در قابهای بال و جان در پای سازه به ازای نمودار(9)و (6)در اشکال . باشد ارتفاع از پای سازه می

ین آمدن کمربند و محدود شدن حرکت ستونها، یشود که با پا مشاهده می. های مختلف کمربند نشان داده شده استموقعیت

چیز کمربند در کاهش ولی نمودار توزیع تنش در قاب جان بیانگر تاثیر نا. یابد لنگی برش در پای سازه کاهش چشمگیری می

از آنجایی که قسمت عمده لنگر اعمالی خارجی باید توسط کوپل داخلی ناشی از نیروهای کششی و . لنگی برش این قاب است

فشاری دو سمت مخالف محور خنثی ساختمان تحمل گردد، افزایش صلبیت خمشی بیشتر وابسته به نحوة توزیع تنش قاب 

گردد که کمربند اختالف تنش ستونهای گوشه و میانی در قاب بال را به مقدار زیادی کاهش  بال است و در اینجا مشاهده می

کمتری  توان ستونهای با ممان اینرسی بنابراین می. یابد به همین دلیل لنگر مقاوم و صلبیت خمشی سازه افزایش می. دهد می

ضمنا چون شاهتیرها عموما . اد ستونها را کاهش داددر صفحة قاب جداره قرار داد، دهانة شاهتیرها را بزرگتر نمود و تعد

از مزایای . کناری می توانند باریکتر شوند رفتاری مانند یك کالف افقی دارند، سختیهای آنها چندان مهم نخواهد بود و تیرهای

اران و باشد که معموال مورد تقاضای معمدیگر کاهش لنگی برش در پای سازه، افزایش سطوح بازشوها در همکف می

 .باشد کارفرمایان می

حداکثر یکنواختی در توزیع تنش محوری قاب بال   کمربند خرپایی جهتمهار بازویی و با توجه به این اشکال بهترین موقعیت 

محدودة 
1
6

و  
1
4

 ارتفاع از پای سازه است  
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جابجایي سيستم تركيبي قاب محيطي، هسته مركزی، كمربند خرپایي تحت بار متمركز در باالترین تراز  (:0)شكل   

 
 

 

 

 توزیع تنش در بال و جان قاب محيطي، هسته مركزی، كمربند خرپایي تحت بار متمركز در باالترین:(6)شكل 
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 توزیع تنش دربال و جان قاب محيطي، هسته مركزی، كمربند خرپایي تحت بار متمركز در باالترین (:7)شكل 
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 قابهای بال و جان سيستم قاب محيطي
محیطی تنها ویکباربهمراه هسته مرکزی برشی بهمراه کمربندخرپایی سازه مورد نظر مایکبار بصورت قاب  2درجدول       

درترازهای مختلف موردبررسی قرارگرفته است ودراین جدول تاثیربهبودرفتارقاب محیطی درساختمانهای بلندبهمراه هسته 

 .مرکزی بخوبی مشخص میشود
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 جابجایي قاب محيطي بهمراه هسته مركزی وكمربندخرپایي:3جدول

 
 

 نتیجه گیری
سازه تشکیل قاب محیطی می دهند یکی ازضعف های طراحی ساختمانهای بلند که ازستونهای نزدیك بهم درپیرامون 

جهت کاهش پدیده لنگی برش و همچنین تغییر مکان .تغییرشکل های زیاددرترازباالی سازه وپدیده لنگی برشی می باشد

هسته مرکزی که می تواندمحل .توان یك هسته مرکزی با صلبیت نسبتاً زیاد را با آن ترکیب کرد جانبی قاب محیطی، می

این هسته هامیتواندتوسط دیوارهای برشی ومهاربندیها تشکیل شده . باشد......تاسیسات مکانیکی وجانمایی آسانسورویا 

هنگامی که مهارهای بازویی و کمربندهای خرپایی به این سیستم  افزوده گردد و در بهترین شرایط از لحاظ موقعیت قرار .باشد

باشد،  لنگی برش که دارای بیشترین شدت در تراز پایه میگیرند، تغییر مکان جانبی سازه کاهش بیشتری یافته و پدیده 

حضور هسته مرکزی سبب افزایش سختی تراز  باکمربند خرپایی در ترکیب با قاب محیطی . کاهش چشمگیری خواهد داشت

مهار بهترین موقعیت (1)باتوجه به جدول . یابد درنتیجه تغییر مکان و لنگی برش سیستم کاهش می. شود قرارگیری خود می

برای ایجاد حداکثر کاهش در جابجایی تراز فوقانی تحت بار  در ساختمان بهمراه هسته مرکزی برشی بازویی و کمربند خرپایی

ترین توزیع تنش  یکنواخت.باشد ارتفاع از پای سازه می(  H/2و     3H/4) متمرکز در باالترین تراز به ترتیب در  محدودة   

ارتفاع از پای    ) H/4و   H/6 (   حالت بارگذاری مربوط به موقعیت کمربند در محدوده اینی در پای سازه برانیز  محوری 

 .سازه است
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