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بررسی نحوه توزیع نیروهای مهاربندها در سیستم دوگانه   

 قاب خمشی و بادبند ضربدری
 

 2 علی ملکی، 1,* علیرضا حبیبی  
 ایران ،سنندج ،کردستان دانشگاه ،دانشکده مهندسی ،عمران مهندسی گروه -1

 ایران ،سنندج ،کردستان دانشگاه ،دانشکده مهندسی ،عمران مهندسی گروه -2

 

 

 چكيده

 

ها با روش دستي هاي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند به دليل وجود درجه نامعيني باالي آنتحليل سازه
شود. در تحقيق حاضر يک روش تقريبي اي به اين منظور استفاده ميافزارهاي رايانهباشد و معموال از نرمپذير نميامکان

شود. به اين هاي فوالدي خمشي و بادبندهاي ضربدري توسعه داده ميهاي دوگانه شامل قابجهت تحليل ارتجاعي سازه
شوند. سپس تحليل سازي شده و طراحي ميمدل SAP2000منظور ابتدا چندين سيستم دو گانه با استفاده از نرم افزار 

هاي مورد مطالعه انجام شده و بر اساس نتايج حاصل از آن به بررسي توزيع نيروهاي بادبندي و سازهارتجاعي بر روي 
 مورد پردازش قرار گرفته و  SPSSشود. نتايج عددي حاصله با استفاده از نرم افزار نيروهاي برشي طبقات پرداخته مي

 د.يرگيابي قرار ميي نسبت نيروي فشاري به کششي مهاربندها مورد بررسي و ارزرابطه
 

 هاي دوگانه، قاب خمشي، بادبند ضربدريتحليل تقريبي، سيستمکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

توانند به تنهايي و يا ترکيبي هاي باربري جانبي هستند که انواع مختلفي دارند و ميهاي ساختماني داراي سيستمقاب
سيستم  -2سيستم قاب خمشي  -1شوند: ها به ده دسته تقسيم ميسيستمدر يک سازه مورد استفاده قرار بگيرند. اين 

اي سيستم طره -6محيطي سيستم قاب -5سيستم دوگانه  -4سيستم مهاربندي هم محور و برون محور  -3ديوار برشي 
وگانه هاي دمحيطي مهاربندي شده. در سيستمسيستم قاب -11اي سيستم هسته -9سيستم معلق  -8سيستم فضايي  -7

دوگانه شامل يک سازه  شود. سيستمبارهاي قائم توسط قاب و بارهاي جانبي توسط مهاربندها و يا ديوار برشي تحمل مي
اي رايجي است که جهت مقاومت در برابر بارهاي جانبي نظير نيروهاي هاي سازهي مکمل، از سيستماصلي و يک سازه

 معموال هاي دوگانه در ايرانمکمل قاب خمشي در سيستم يازهسگيرد. ناشي از زلزله و باد مورد استفاده قرار مي
-مي بادبندهاي ضربدري ها،ي متداول در اين نوع سازهبادبندهاي همگرا. يکي از هستندبادبندهاي همگرا و غير همگرا 

اليي دارد و تحليل دستي آن ي نامعيني باها، سيستم دوگانه درجههاي قابباشند. با توجه به آنکه در ميان انواع سيستم
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شود که به دليل پيچيدگي هاي سازه استفاده ميهاي نسبتا دقيق براي تعيين نيروها و پاسخممکن نيست، معموال از روش
 ها، به سهولت در تحليل و طراحي اوليه سازه قابل کاربرد نيستند.گير بودن آنو وقت

-ها اشاره مينه در گذشته انجام شده است که در ادامه به آنهاي دوگاتحقيقات محدودي در مورد تحليل سيستم
هاي بلند ديوار در ساختمان-هاي دوگانه قاببه بررسي رفتارهاي سيستم 1392گردد. شاهزاده و همکارانش در سال 

رالعمل و دستو 2811سه بعدي کامپيوتري و تامين ملزومات استاندارد  تحليلبا انجام  ،اين پژوهش در[. 1پرداختند ]
 تحليل طبقه دقت نتايج حاصل از 35ديوار -قاب مسلحروي يک ساختمان بتن هاي موجود براي ساختمانبهسازي لرزه

هاي ديناميکي طيفي تاريخچه تحليل واقعي سازه مذکور از جهت بررسي رفتار و ارزيابي قرار گرفت.تقريبي مورد بررسي 
يک روش ساده  1392گرديد. فيض آباد در سال توزيع بارهاي جانبي مختلف استفاده  استاتيکي غيرخطي با زماني خطي و

هاي بلند با سيستم ترکيبي قاب محيطي تودرتو با مهار بازويي و کمربند خرپايي با در نظر استاتيکي سازه تحليلبه منظور 
سازي شده و سازه پيوسته االستيک معادل. در روش پيشنهادي، سازه گسسته با [2نمودند ]گرفتن اثرات لنگي برشي ارائه 

برشي که در محل قرارگيري مهار بازويي و کمربند خرپايي به وسيله يک -ارائه شده توسط دو تير طره موازي خمشي مدل
 تحليل ديناميکي فزاينده نتايج دو روش 1391وزيري وفا و تسنيمي در سال جايگزين گرديد.  بود،فنر پيچشي مقيد شده 

سازه سه بعدي داراي سيستم  ششبدين منظور از  [.3نمودند ]غيرخطي مقايسه  حوزه خطي و دررا استاتيکي  تحليلو 
نتايج  .جهت ديگر استفاده شد يک جهت و قاب خمشي بتن مسلح در مهار جانبي دوگانه قاب خمشي ديوار برشي در

استاتيکي  حاصل از دو روش ديناميکي فزاينده وها ناحيه خطي ميانگين منحني ظرفيت سازه در داد کهبدست آمده نشان 
دست باال است. با بررسي  ديناميکي فزايندهناحيه غيرخطي نتايج حاصل از روش  هم منطبقند ولي در غيرخطي تقريبا بر

 سهم قاب از برش پايه بيشتر از ،پذيري متوسطهاي با شکلسازه ميزان سهم ديوار و قاب از برش پايه مشاهده شد که در
[. در اين 4هاي دوگانه پرداخت ]اي سيستمبه بررسي لرزه 1392جعفري در سال  پذيري زياد است.هاي با شکلسازه

هاي شامل سيستم دوگانه، مواردي از قبيل ارتفاع بهينه ديوارهاي برشي، اثر ديوار بر تحقيق ضمن بررسي رفتار سازه
اي ديوار برشي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت با تغيير دو پارامتر رفتارهاي اجزاي سازه و نيز عوامل موثر بر رفتاره

ي تقريبي جذب شده توسط ديوارها مورد ارزيابي قرار گرفته هاي ديوار به ستون برش پايهعمق تير و درصد ممان اينرسي
هاي با سيستم دوگانه يک روش تقريبي براي تحليل پايداري جانبي ساختمان 2118است. از ترک و همکارانش در سال 

[. در اين تحقيق، يک روش تقريبي بر اساس زنجيره روش رويکرد و ماتريس 5شامل تغيير شکل برشي ديوار ارائه کردند ]
انتقال براي تجزيه و تحليل پايداري ساختمان توسعه يافت که در آن، کل ساختار به عنوان يک تير فشرده معادل است که 

شود. اثر تغيير شکل برشي همراه با قوانين حاکم بر معادالت است که در ابتدا معادله مي هاشامل همه تغيير شکل
ديفرانسيل پايداري تير معادل ارائه شده، سپس تابع شکل هر طبقه با حل معادله ديفرانسيل تعيين شده است. رحماني و 

هاي دوگانه با اتصاالت صفحات ر سيستمتاثير الگوهاي بارگذاري جانبي بر روي ضريب رفتا 1391همکارانش در سال 
در ترازهاي  Perform-3Dهاي دوگانه با صفحات کناري را توسط نرم افزار [. آنها سيستم6کناري را بررسي کردند ]

ارتفاعي مختلف و تحت الگوهاي بارگذاري جانبي مختلف با روش استاتيکي غيرخطي تحليل نمودند. بدين منظور رفتار 
هاي هيسترزيس سازي اتصال نيز از پوش دياگرامکرنش مدل شده است و براي مدل-صورت منحني تنشغيرخطي مصالح ب

[. او  سه قاب سه، شش و 7به تحليل بادبندهاي ضربدري پرداخت ] 2119دوران استفاده شده است. باروس در سال -لنگر
سازي نمود و سپس با استفاده از منحني مدل MIDASر افزاها را با استفاده از نرمده طبقه را مورد بررسي قرار داده و قاب

ها و مهاربندها با اي بر روي اثر متقابل ستونمطالعه 1383بار افزون به تحليل غيرخطي مدل پرداخت. صبوري در سال 
افزار  ط نرمتوس سازه کلّ انرژي جذب ميزان در آنها تأثير و ستونها عملکرد تحقيق، اين [. در8بادبند ضربدري انجام داد ]

ANSYS قرار بررسي مورد جانبي بار افزايش حين در مهاربندها و ستونها رفتار حوهبررسي شده است. ضمن اينکه ن 

 استاتيکي آناليز از و شده انجام مجاز تنش روش با آمريکا فوالدي هاي نامه سازه آئين اساس بر ها طراحي .است گرفته

 از مناسب استفادة عدم و سازه خرابي باعث ستونها زودهنگام است .کمانش شده استفاده مدلها بررسي جهت غيرخطّي
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 سازه از را بيشتري انرژي جذب انتظار مهاربندها الغري ضريب محدود کردن با و گردد مي مهاربندها انرژي جذب ظرفيت

 .اندارائه گرديده گرافهائي و جداول بصورت نتايج .داشت خواهيم
باشد. بر ي يک روش تقريبي جهت تحليل تقريبي قاب فوالدي با سيستم دوگانه ميتوسعههدف از تحقيق حاضر، 

اساس تحليل آماري نتايج عددي حاصل از طراحي و تحليل دقيق چند قاب دوگانه، مدل توزيع برش در مهاربندها ارائه 
ها معادالتي براي تخمين اساس آنهاست که بر هاي طبقه و نسبت طول دهانهشود. پارامترهاي متغير تحقيق شمارهمي

گردد. روش پيشنهادي از آن نظر حائز اهميت است که نسبت نيروي فشاري به نيروي کششي در هر دهانه استخراج مي
توان با معلوم بودن شماره طبقه و طول دهانه بدون تحليل دقيق، سهم نيروي فشاري و کششي در بادبندها را تعيين مي

 نمود.

 مورد مطالعه هایسازه . 2
به  1در اين تحقيق جهت بررسي توزيع برش بين طبقات و نيروهاي بادبندها، به تعداد نه قاب فوالدي مطابق شکل 

ها ها را شامل شوند که در ادامه مشخصات و جزئيات طراحي آناند که سطح وسيعي از دهانهاي در نظر گرفته شدهگونه
 گيرد.مورد بررسي قرار مي

 
 صات سازه های انتخابیمشخ . 1.2

طبقه هستند که تحت اثر بارگذاري جانبي قرار  11دهانه و  3همگي داراي  1هاي مدل شده مطابق شکل سازه
ها يکسان بوده و با فرض وزن يکسان براي طبقات، متناسب با ارتفاع تراز طبقات از تراز دارند. بارگذاري جانبي تمامي قاب

ي هاي مختلف متفاوت در نظر گرفته شده ولي ارتفاع طبقات در همهها در قابطول دهانهپايه در نظر گرفته شده است. 
هاي ها براي قابباشد که مقادير آنمي 1s ،2s ،3s هاي اول، دوم و سوم به ترتيبباشد. طول دهانهمتر مي 3ها برابر آن

 .آورده شده است 1مختلف در جدول 

        
 مورد مطالعههای ی قاب: هندسه1شکل 
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 های مورد مطالعه: مشخصات هندسی قاب1جدول 
 

 رديف
 )متر( H )متر( S3 )متر( S2 )متر( S1 قاب

1 
F1 4 4 4 3 

2 
F2 4 5 4 3 

3 
F3 4 6 4 3 

4 
F4 5 4 5 3 

5 
F5 5 5 5 3 

6 
F6 5 6 5 3 

7 
F7 6 4 6 3 

8 
F8 6 5 6 3 

9 
F9 6 6 6 3 

 جزئیات طراحی  .2.2
هاي اروپايي استفاده ها از پروفيلباشد. براي طراحي قابمي طراحي شده در نرم افزار بر مبناي تنش مجازهاي قاب

ها، مدول االسيسيته فوالد برابر باشد. در فرآيند تحليل و طراحي قابهاي کاربردي در ايران ميشده است که شبيه پروفيل
کيلوگرم بر سانتيمتر مربع و تنش  2411، تنش تسليم برابر 3/1ابر کيلونيوتن بر متر مربع، ضريب پواسون بر 12/2×811

ها و مقاطع طراحي شده کيلوگرم بر سانتيمتر مربع در نظر گرفته شده است. مشخصات پروفيل 3611گسيختگي برابر 
براي  خالصه شده است. همچنين مشخصات مقاطع طراحي شده 2هاي مورد مطالعه در تحقيق در جدول براي اعضاي قاب

 آورده شده است. 3هاي مختلف در جدول اعضاي قاب
 

 های مورد مطالعهتحلیل سازه . 3
افزار توانايي شود. اين نرمهاي مورد مطالعه استفاده ميي سازهجهت تحليل کليه SAP افزارنرم در تحقيق حاضر، از

 P-DELTAها و تحليل اثرات اي سازهلرزه هاي استاتيکي، ديناميکي، خطي و غيرخطي را داشته و تحليلانجام تحليل
-افزار به اين صورت است که ابتدا نوع قاب انتخاب ميها در نرمي تحليل قابباشد. نحوهپذير مينيز با استفاده از آن امکان

، ي بعد خصوصيات مصالح و مقاطع شامل جنس، تنش تسليم و گسختگي، مدول االسيسيته، نسبت پواسونشود. در مرحله
شوند. سپس بارگذاري سازه با اعمال ضرايب بار و ضرايب نوع مقطع )نبشي، ناوداني و...( و ديگر خصوصيات سازه معرفي مي

شود. نتايج تحليل نشان داد که نسبت نيروي فشاري به کششي مهاربند اي انجام شده و در پايان تحليل سازه انجام ميلرزه
آورده شده  3باشد که در جدول شاري مهاربند دهانه سوم در هر طبقه يکسان ميدهانه اول با نسبت نيروي کششي به ف

 است. 
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متري، با افزايش  6و  5، 4ها با طول دهانه اول و سوم شود که در کليه قابمشاهده مي 3با توجه به نتايج جدول 
ي به فشاري مهاربند دهانه سوم ي دوم نسبت نيروي فشاري به کششي مهاربند دهانه اول و نسبت نيروي کششطول دهانه

متر، با افزايش  6و  5، 4هاي مورد مطالعه با طول دهانه دوم برابر ي قابيابد. در همهي طبقات سازه کاهش ميدر همه
ي اول و سوم، نسبت نيروي فشاري به کششي مهاربند دهانه اول و نسبت نيروي کششي به فشاري مهاربند هاطول دهانه

ها با افزايش شماره و ارتفاع طبقه عموما کم شود. مقادير اين نسبتي طبقات سازه دچار کاهش ميکليهدهانه سوم در 
از  F656و  F444 ،F565هاي ها و همه طبقات صادق نيست و در قابي قابشود؛ هر چند که اين رابطه براي همهمي

و  F444 ،F454متر ) 4هاي کناري برابر طول دهانه هاي بايابد. همچنين در قابها افزايش ميطبقه اول به دوم نسبت
F464ها دچار افزايش ميي نهم به دهم نسبت( از طبقه( شوند. نمودار تغييرات نسبت نيروهاpt بر حسب شماره طبقه )

(N( و نسبت طول دهانه اول يا سوم به دهانه دوم )L در شکل )با شود نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه مي 2
يابد ولي با افزايش نسبت طول دهانه اول يا سوم به دهانه دوم، افزايش شماره طبقه در بيشتر موارد نسبت نيرو کاهش مي

 شود.نسبت نيرو در بعضي موارد دچار افزايش و در برخي حاالت دچار کاهش مي
 

 ههای مورد مطالعها و مقاطع طراحی شده برای اعضای قاب: مشخصات پروفیل2جدول 
 ارتفاع خارجي پروفيل رديف

(mm) 
عرض بال 

 (mm)بااليي

ضخامت بال 
 (mm)بااليي

عرض بال 
 (mm)پاييني

ضخامت بال 
 (mm)پاييني

 (mm)ضخامت جان

1 
FSEC1 8/314 127  625/9 127 35/6 35/6 

2 
IPE140 141 73 9/6 73 811×9/6 7/4 

3 
IPE160 161 82 4/7 82 811×4/7 5 

4 
IPE180 181 91 8 91 811×8 3/5 

5 
IPE200 211 111 5/8 111 811×5/8 6/5 

6 
IPE220 221 111 2/9 111 811×2/9 9/5 

7 
IPE240 241 121 8/9 121 811×8/9 2/6 

8 
IPE270 271 135 1102 135 1112/1 6/6 

9 
IPE300 311 151 1107 151 1117/1 1/7 

11 
IPE330 331 161 5/11 161 1115/1 5/7 

11 
IPE360 361 171 7/12 171 1127/1 8 
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 های مورد مطالعه : مشخصات مقاطع طراحی شده برای اعضای قاب3جدول 
 عضو قاب

)تير، ستون، 
 بادبند(

مقطع 
طراحي 

 شده

 عضو قاب
 

مقطع 
طراحي 

 شده

 عضو قاب
 

مقطع 
طراحي 

 شده

F1 
Br1 IPE330 F2 Br1 ،Br2 ،Br3 ،Br4 IPE300 F3 Br1 ،Br2 ،Br3 ،Br4 IPE300 

F1 
Br2 ،Br3 ،Br4 

،Br5 
IPE300 F2 Br5 ،Br6 IPE270 F3 Br5 ،Br6 IPE270 

F1 
Br6 ،Br7 IPE270 F2 Br7 IPE240 F3 Br7 IPE240 

F1 
Br8 IPE240 F2 Br8 IPE220 F3 Br8 IPE220 

F1 
Br9 IPE200 F2 Br9 IPE200 F3 Br9 IPE200 

F1 
Br10 IPE140 F2 Br10 IPE140 F3 Br10 IPE140 

F4 
Br1 ،Br2 ،Br3 IPE330 F5 Br1 ،Br2 IPE330 F6 Br1 IPE330 

F4 
Br4 ، Br5،Br6 IPE300 F5 Br3 ، Br4 ، Br5 IPE300 F6 Br3 Br2 ، Br5 Br4 IPE300 

F4 
Br7 IPE270 F5 Br6 ، Br7 IPE270 F6 Br6 ، Br7 IPE270 

F4 
Br8 IPE240 F5 Br8 IPE240 F6 Br8 IPE240 

F4 
Br9 IPE220 F5 Br9 IPE220 F6 Br9 IPE220 

F4 
Br10 IPE160 F5 Br10 IPE160 F6 Br10 IPE160 

F7 
Br1 ،Br2 IPE360 F8 Br1 IPE360 F9 Br1 ،Br2 ،Br3 ،Br4 IPE330 

F7 
Br3 ، Br4 ، Br5 IPE330 F8 Br3 Br2 ، Br4 IPE330 F9 Br5 ،Br6 IPE300 

F7 
Br6 IPE300 F8 Br5 ، Br6 IPE300 F9 Br7 ، Br8 IPE270 

F7 
Br7 ، Br8 IPE270 F8 Br7 ، Br8 IPE270 F9 Br9 IPE220 

F7 
Br9 IPE240 F8 Br9 IPE220 F9 Br10 IPE180 

F7 
Br10 IPE180 F8 Br10 IPE180    
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 های مورد مطالعه: نتایج حاصل از تحلیل سازه4جدول 
شماره  مهاربند دهانه سومنسبت نيروي فشاري به کششي مهاربند دهانه اول و نسبت نيروي کششي به فشاري 

 طبقه
F666 

F656 F646 F565 F555 F545 F464 F454 F444 

35/1 
59/1 92/1 57/1 85/1 35/2 86/1 29/2 87/3 1 

36/1 
52/1 16/2 51/1 89/1 44/2 93/1 43/2 52/3 2 

35/1 
51/1 77/1 5/1 73/1 39/2 91/1 39/2 41/3 3 

34/1 
49/1 73/1 49/1 7/1 18/2 88/1 33/2 27/3 4 

28/1 
4/1 58/1 47/1 67/1 11/2 71/1 14/2 19/3 5 

27/1 
38/1 54/1 38/1 54/1 95/1 68/1 98/1 53/2 6 

22/1 
31/1 43/1 36/1 51/1 73/1 55/1 78/1 41/2 7 

21/1 
29/1 41/1 3/1 41/1 58/1 46/1 63/1 1/2 8 

15/1 
21/1 33/1 25/1 35/1 48/1 39/1 55/1 76/1 9 

13/1 
19/1 25/1 21/1 3/1 41/1 4/1 58/1 77/1 11 

 
 :نمودار تغییرات نسبت نیروها برحسب متغیرها2شکل 

 
 نتیجه گیری.  4

هاي فوالدي خمشي و مهاربندهاي ضربدري هاي دوگانه قابدر تحقيق حاضر يک روش تقريبي جهت تحليل سازه     
-سازي و طراحي شدند. سپس بر اساس نتايج تحليل سازهگانه مدلتوسعه داده شد. به اين منظور ابتدا چندين سيستم دو 
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هاي مورد مطالعه، به بررسي توزيع نيروهاي فشاري و کششي مهاربندها پرداخته شد. نتايج عددي حاصل از تحقيق نشان 
هانه اول و نسبت ها، نسبت نيروي فشاري به کششي مهاربند دهاي مورد مطالعه، با افزايش طول دهانهداد که در کليه قاب

ها با افزايش يابد. همچنين مقادير اين نسبتي طبقات سازه کاهش مينيروي کششي به فشاري مهاربند دهانه سوم در همه
ها بر اساس ارتفاع طبقات و ي مشخصي براي توزيع نيروي مهاربنديشود؛ هر چند که رابطهارتفاع طبقه عموما کم مي

 ارائه نمود.توان ها نمينسبت طول دهانه

 مراجع.  5
 به بلند ساختمانهاي در ديوار –بررسي رفتار سيستم هاي دوگانه قاب "(، 1391شاهزاده، م.، محمدي، ي.، کورهلي، س.س. )  .1

 در استان آذر بايجان شرقي 91مرداد  21ي همايش ملي آسيب شناسي وبرنامه ريزي اثرات زلزله  ،"بعدي سه هاي تحليل روش
تحليل تقريبي سيستم ترکيبي قاب محيطي تو در تو با مهار بازويي و کمربند  "(، 1392آباد، م.، توفيق، م.ح.، رهگذر، ر. )فيض.  2

 ،پایان نامه دانشگاه شهید باهنر کرمان"خرپايي در ساختمانهاي بلند
هاي دوگانه بتن مسلح خمشي و ديوارهاي برشي درسيستمتسهيم برش پايه براي قابهاي "(، 1391وزيري وفا، م.، تسنيمي، ع.ع. ).  3

 . المللي مهندسي عمرانبين نهمين کنگره، "هاي غيرخطي ديناميکي و استاتيکيبراساس تحليل
بررسي عملکردلرزه اي سيستم دوگانه قاب خمشي بتني و ديوار برشي بتني با شکل پذيري "(، 1392جعفري، ا.، ميري، م. ).  4

 المللي مهندسي عمرانکنگره بين هفتمين "متوسط
5.Ozturk، D،. Bozdogan، K. (2010)، "An approximate method for lateral stability analysis of wall-

frame buildings including shear deformations of walls"pp. 241–253. © Indian Academy of 

Sciences 

بررسي تاثير الگوهاي بارگذاري جانبي برروي ضريب رفتار در سيستمهاي "(، 1391فر، س.، واثقي اميري، ج. )رحماني، ز.، رباني.  6
 لهاي فعاللين کنفرانس بين المللي ساخت و ساز شهري در مجاورت گساو ،"دوگانه با اتصال صفحات کناري

7.Braz-César M. T , "Barros R. C.(2009) SEISMIC PERFORMANCE OF METALLIC BRACED 

FRAMES BY PUSHOVER ANALYSES  "، ECCOMAS Thematic Conference on Computational 

Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering 

 به در طراحي ضربدري مهاربندي با سيستمهاي در مهاربندها و ستونها متقابل اثر بررسي"(، 1383صبوري، س.، عبادي، پ. ).  8

 .المللي مهندسي عمرانکنگره بين اولين، AISC“نامه  آئين در مجاز تنش روش
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