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چکیده
در اين مقاله ،رفتار ساازههاای بلناد باا سیساتم ترکیبای قاا م یطای و هساته مرکازی
همااراه بااا مهااار بااازويی و کمربنااد پرپااايی بااا استسااا ت یی ارات ممااان اينرس ای ق اا
م یط ای در ارتفااام م ا رد بررساای قاارار فرفتااه و م ااب بهینااه سیسااتم مهااار بااازويی و
کمربند پرپايی در ارتفام ساازه اراهاه شاده اسات ساازه قاا م یطای و هساته مرکازی
ت ت بارهای جاانبی بار اساار روش پی ساته باا ياک تیار طاره باا مقطاو قا طی شالب
مدل شده است اثر مهاار باازويی و کمربناد پرپاايی بار روی هساته مرکازی باه وا رت
فناار پیچش ای در م ااب قرارفی اری سیسااتم مهااار بااازويی و کمربنااد پرپااايی در ارتفااام
سااازه در ن اار فرفتااه شااده اساات بااا اسااتفاده از قیااايای لن اار سااطی و اوااب رويه ام-
فذاری ،روابطی جهت م اسابه ت ییار شاللهای ساازه بدسات وماده و سار باا در ن ار
فرفتن انرژی سیساتم مااادل بار اساار ت ییار شاللهای بدسات وماده ،م قایات بهیناه
مهااار بااازويی و کمربنااد پرپااايی در سااازه بلنااد بااا سیسااتم ترکیب ای قااا م یطاای و
هسته مرکزی هماراه باا مهاار باازويی و کمربناد پرپاايی ت ات باار فساترده م ل ای بار
اسااار سااداک ر نماا دن اناارژی جااذ شااده ت ساام فناار ماااادل بااا در ن اار فاارفتن
ت ییاارات ممااان اينرساای ساات نهااای پااارجی در ارتفااام سااازه م اساابه شااده اساات
همچنااین فرافاای جهاات تایااین م قایاات بهینااه مهااار بااازويی و کمربنااد پرپااايی بااا
استسااا ت یی ارات ممااان اينرس ای قااا م یط ای ت اات بااار فسااترده م ل اای پیشاانهاد
شااده اساات و ا ت و کااارايی روش پیشاانهادی بااا اسااتفاده از يااک م ااال دااددی باارای
ساپتمان ف الدی و مقايساه باا روشهاای اراهاه شاده ت سام سااير م ققاین و همچناین
نتااايج ساوااب از ونااالیز کااامری تری ناارا افاازار  SAP2000بررساای شااده اساات نتااايج
بی اان ر دقاات قابااب قب ا ل روش پیشاانهادی م ایباشااد باار اسااار نتااايج بدساات ومااده،
م قایت بهینه مهار باازويی و کمربناد پرپاايی در ساازه بلناد ت ات باار فساترده م ل ای
با سیستم ترکیبی مذک ر ،در م دوده میانی ارتفام سازه قرار دارد

-1مقدمه
با ت جه به افزايش جمایت در شاااهرها الزا اسااات که از
*

4

زمین به ن مطل بی اسااتفاده فردد ساااپتمانهای بلند
يک راه سب اقتصادی برای اقرار سازههای مسل نی،

پست اللترونیک ن يسنده مسئ لmalekinejad@eng.uk.ac.ir :

 1دانشج ی کارشناسی ارشد مهندسی دمران ،فروه مهندسی دمران ،دانشلده مهندسی دمران و نقشه برداری ،دانش اه ت صیالت تلمیلی وناتی و فناوری پیشرفته
کرمان ،کرمان ،ايران
 2استاديار ،فروه مهندسی دمران ،واسد سیرجان ،دانش اه وزاد اسالمی ،سیرجان ،ايران
 3باش اه پژوهش ران ج ان و نخب ان ،واسد شهربابک ،دانش اه وزاد اسالمی ،شهربابک ،ايران
 4استاد ،بخش مهندسی دمران ،دانشلده فنی و مهندسی ،دانش اه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ايران
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تجاری ،ادارات و غیره در يک و سات کم از زمین میبا شد
که میت ا ند دالوه بر جل ه زي بای پ د ،به بر نا مه ريزان
شاااهری نیز کمااک بسااازايی نماااياد هاادا از ايجاااد
ساااپتمانهای بلند ،اسااتفاده از فیااای بیشااتر به من ر
پا سخ يی به نیازهای مختلف شهروندان ا ست اين م رد
ضمن ورفهج يی در م صرا زمین و ت سهیم قیمت ون به
نساابت اسااتفادهکنندفان ،راه سلی در جهت جل فیری از
م صرا بیرويه زمین ،مقابله با کمب د ون و ف سترده شدن
سااط ش شااهری م س ا میش ا د پ از در ن ر فرفتن
کلیه ج انب ايجاد يک سازه بلند ،باي ستی سی ستم سازهای
مناسااابی برای سااااپتمان تابیه فردد يلی از مهمترين
مساهب پیش روی طراسان انتخا ن م سیستم مقاوا ت ت
بارهای ادمال شده به ساپتمان است الزا است که طراش
بت اند بهترين ن م سی ستم سازهای را با ت جه به شرايم
مشخص کرده و طراسی را بر اسار ون انجاا دهد يلی از
راههای اقتصادی پذيرفته شده جهت اسداث ساپتمانهای
بلند استفاده از سی ستم هسته برشی به همراه مهار بازويی
و کمربند پرپايی میباشد سی ستم سازهای هسته مرکزی
به همراه مهار بازويی ،شاااامب قا مهار شاااده و يا دي ار
بر شی ،مهار بازويی افقی و يا شاهتیرهايی ا ست که ه سته
مرکزی را به ست نهای بیرونی متصب میکند در بسیاری
از م ارد ،سااات ن های بیرونی با پرپا و شااااهتیرها به هم
متصب میش ند مهار بازويی و کمربند پرپايی بايد سختی
کافی را داشاااته باشاااند برای اين امر در يک طبقه و در
برپی از م ارد دو طبقه دمق دارند سااااپتمان  42طبقه
فلزی اولین مرکز وي سلان سین ،ساپتمان  88طبقه جین
ماو با سااازه مرکب در شااان های و برج  101طبقه تايره با
سازه مرکب بهترين م ارد با اين سی ستم سازهای میباشند
[ ]1م ققین زيادی رفتار سی ستم مهار بازويی و کمربند
پرپايی و همچنین رفتار ساایسااتم قا م یطی ،هسااته
مرکزی ،مهار بازويی و کمربند پرپايی را در ساپتمانهای
بلند م رد بررسااای قرار دادهاند و نشاااان دادهاند که اين
سیستم ت ییرشلبهای جانبی و ممان در پای سازه را به
وااا رت گشااام یری کااهش میدهاد ] [7-2تاارناات
( )Taranathدر سااااال  1975م قا یت بهی نه کمرب ند
پرپايی را در سااااپتمانهای بلندمرتبه را با مایار سداقب
شاادن ت ییر شاالبهای باالی سااازه بدساات وورد ][8
س اديجر نگ ) )Swaddiwudhipongو هملاران در سال
 2001اندرکنش سی ستم ترکیبی قا و ه سته مرکزی در

سااازههای بلند را م رد بررساای قرار دادند ] [9يک روش
ساده تقريبی جهت ونالیز سازههای با مهار بازويی ت سم
ا سمیت ( )Smithو ک ل ( )Coullدر سال  [10] 1991و
تارنات ( )Taranathدر ساااال  1988اراهه فرد يد ][11
همچنین هندرکمپ ( )Hoenderkampو بیلر ()Bakker
در سااال  2003و هندرکمپ ( )Hoenderkampدر سااال
 2004اثرات سیستم دي ار برشی به همراه کمربند پرپايی
بر روی ت ییر ملان جانبی سازه را با ا ستفاده از يک مدل
ساااده م رد بررساای قرار دادند ] 12و  [13در سااالهای
 2009و  2010ره ذر و هملاران ت زيو تنش و جابجايی
سیستم ترکیبی قا م یطی ،هسته مرکزی به همراه مهار
بازويی و کمربند پرپايی با ساااطی مقطو ثابت ادیاااا در
ارتفام را با استفاده از يک مدل ساده بدست ووردند ] 14و
 [15در ساااال  2011فازيا ) (Fawziaو هملاران تأثیر
سیستم مهار بازويی در کنترل ت ییر شلبها و بهینهسازی
فر کان ها را م رد م طال اه قرار داد ند ] [16مللی نژاد و
ره ذر در سال  2011ونالیز ارتااش وزاد سازههای بلند با
سیستم مهار بازويی و کمربند پرپايی را م رد بررسی قرار
دادند] [17همچنین در سال  2012يک راه سب فرا بسته
برای ونالیز ارتااش وزاد ساایسااتم قا ل له ای ت در ت و
نیز يک روش ساده برای م اسبه فرکان طبیای و اشلال
م دی ساپتمانهای بلند اراهه کردند] 18و  [19در سال
 2013ج هانشاااااهی و ره ذر با روش انرژی به تایین
م قایت مهار بازويی در سازه بلند پرداپتند ] [20در سال
 2013نادوری ) (Nanduriو هملاران م قایت بهینه مهار
بازويی سااااپتمان های بلند بتنی را ت ت بار باد و زلزله
تایین کردند ] [21در سااالهای  2015و  2016کام ار و
ره ذر م قایت بهینه سی ستم مهار بازويی اناطااپذير را
با هسته برشی ثابت و مت یر م اسبه کردند ] 22و [23
در اين مقاله م قایت بهینه سیستم مهار بازويی و کمربند
پرپايی با استسا ت ییرات سطی مقطو ست نهای پارجی
با استفاده از مایار انرژی ،ت ت بار فسترده م ل ی تایین
فرديده است همچنین و ت و دقت روش پیشنهادی با
بررسی م ال دددی نشان داده شده است

-2بررسی سیستم تركیبی قاب محیطی ،مهار
بازویی ،كمربند خرپایی و هسته برشی
در اين بخش ،سیستم ترکیبی قا م یطی ،مهار بازويی،
کمربند پرپايی و هسته برشی و مدل ت لیلی ون م رد

رهیسی ،مللینژاد شهربابلی و ره ذر

بررسی قرار فرفته است همچنین به فرضیات بلار فرفته
شده جهت انجاا ت لیب سازهای اشاره شده است
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و کمربند پرپايی در ن ر فرفته میش د ]  18و [19

 -1-2تاااریر سیسااتم تركیباای قاااب محیطاای ،مهااار
باازویی ،كمربنااد خرپاایی و هسااته برشای در كاااه
جابجایی سازه

در دهههای اپیر استفاده از مهار بازويی و کمربند پرپايی
در سازههای بلند ،جهت کاهش ت ییرشلبهای سازه و
مقاومت در برابر بارهای جانبی بسیار متداول شده است
مهار بازويی به همراه کمربند پرپايی ،ست نهای پارجی را
به هسته مرکزی داپلی متصب مینمايد شلب ( )1در
نتیجه مجم ده ست نهای پارجی و مهار بازويی در مقابب
گرپش هسته مرکزی مقاومت میکنند به همین دلیب
ان نای سازه به و رت يک طره نخ اهد ب د ،بلله بادث
برفشت ان نا و ايجاد نقطه دطف در هسته میش د ][3
بنابر اين مطابق شلب ( )1بادث کاهش ت ییرشلبهای
جانبی و کاهش ممان در پای سازه میش ند

شلب  -1سیستم مهار بازويی و کمربند پرپايی و تاثیر ون در
کاهش ت ییر شلب جانبی ][24
 -2-2مدل كردن سیستم تركیبی قاب محیطی ،مهار
بازویی ،كمربند خرپایی و هسته برشی

در اين مقاله سازه بلند با سیستم ترکیبی قا م یطی،
مهار بازويی ،کمربند پرپايی و هسته برشی يک مدل
پی سته در ن ر فرفته شده است قا م یطی با يک تیر
طره ق طی شلب با مقطو ق طی شلب مدل میش د ]27-
 [25که در اين مقاله سطی مقطو اين ق طی به و رت
پطی مت یر است همانند شلب ( )2اثر سیستم مهار
بازويی ،کمربند پرپايی و قا م یطی بر روی هسته برشی
به و رت يک فنر پیچشی در م ب قرارفیری مهار بازويی

شلب  -2مدل ت لیلی سیستم ترکیبی قا م یطی ،مهار
بازويی ،کمربند پرپايی و هسته برشی ][23
 -3-2فرضیات بکار گرفته شده

فرضیات بلار فرفته شده برای اراهه روش پیشنهادی به شرش
زير میباشند:
 -1اتصال مهارهای بازويی به ست نهای پارجی بص رت
مفصلی ب ده و فقم نیروهای م ری را منتقب میکنند
 -2اتصال مهار بازويی به هسته مرکزی بص رت ولب می-
باشد
 -3مهارهای بازويی و کمربند پرپايی کامالً ولب ب ده و از
پیچش کب سازه جل فیری میکنند (از اناطااپذيری
مهارهای بازويی و کمربند پرپايی ورا ن ر شده است)
 -4سطی مقطی ست نهای پارجی به و رت پطی در
ارتفام سازه ت ییر میکند (ت ییرات پطی ممان اينرسی
قا م یطی)
 -5ممان اينرسی هسته مرکزی در ارتفام بص رت ثابت و
يلن اپت میباشد
ال ولب و فیردار
 -6هسته مرکزی در پاهین سازه کام ً
میباشد

-3مروري بر روش انرژي در تعیین موقعیت بهینه
مهار بازویی و كمربند خرپایی
مایار انرژی در پص ص م اسبه م قایت بهینه مهار بازويی
به و رت زير بیان میفردد:
وقتی که سازه ت ت بارهای پارجی قرار میفیرد ،ت سم
بار پارجی بر روی سازه کار انجاا میش د کار نیروهای
پارجی بص رت انرژی کرنشی در ادیا ذپیره میفردد در
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و رت استفاده از کمربند پرپايی و مهار بازويی ،بخشی از
انرژی ت سم کمربند پرپايی و مهار بازويی (يا همان فنر
ماادل در شلب ( ))2ذپیره میفردد بنابراين وقتی که
انرژی جذ شده ت سم فنر سداک ر فردد ،فنر در بهترين
م قایت قرار دارد
انرژی کرنشی فنر ماادل (  )U sبرابر است با:
()1

() 3

A  A L  A0

1
U s  K a2
2

که در ون   aمیزان گرپش فنر و  Kسختی فنر ماادل
میباشند افر م قایت قرارفیری فنر نسبت به پای سازه با
پارامتر  aنمايش دهیم ،برای تایین م قایت بهینه فنر
کافیست از رابطه انرژی فنر نسبت به م قایت قرار فیری
ون از پای سازه (  ) aمشتق فرفته و ون را برابر وفر قرار
دهیم برای اين من ر ابتدا بايستی روابم   aو  Kرا
نسبت به  aم اسبه نم د بات جه به اينله رابطه  a
وابسته به ن م بارفذاری جانبی میباشد ،برای سالت
بارفذاری فسترده م ل ی م اسبات انجاا شده است

-4تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی و كمربند
خرپایی با احتساب تغییرات سطح مقطع ستون-
هاي پیرامونی
 -1-4محاسبه سختی فنر معادل

سختی فنر تابای از م قایت مهار بازويی و کمربند پرپايی
و مشخصات ست نهای پارجی میباشد گ ن با ت ییر
سطی مقطو ست نهای پارجی سختی فنر ت ییر میکند،
الزا است که با در ن ر فرفتن اين ت ییرات سختی فنر
ماادل م اسبه ش د
در اين بخش سای شده است با در ن ر فرفتن فرضیات
بخش  3-2و ادمال ت ییرات در سطی مقطو ست نهای
پارجی سختی فنر ماادل م اسبه ش د
()2

پای سازه میباشند برای م اسبه  Aاز رابطه زير
استفاده میش د:

A
x
L

شلب  -3ت ییرات پطی سطی مقطو ست نهای پیرام نی در
ارتفام

با ت جه به شلب ( )4افر میزان گرپش مهار بازويی  a
باشد ،ممان ايجاد شده در فنر برابر است با:
()4

M a  K a

با ت جه به فرض ولبیت مهار بازويی و فرض اتصال مفصلی
مهار بازويی به ست نهای پارجی مطابق شلب ( )4اين
ممان را میت ان بص رت يک ک پب نیرو در ست نهای
پارجی در ن ر فرفت ،بنابراين:
() 5

M a  Pd

که در ون  Pک پب نیروی ايجاد شده در ست نها و d
فاوله ست نهای پیرام نی میباشند

Ax  A0 

که  A 0سطی مقطو ست نهای پارجی در پای سازهA L ،
سطی مقطو ست نهای پارجی در ن ک سازه A x ،سطی
مقطو ست نهای پارجی در هر نقطه دلخ اه L ،ارتفام
کلی ساپتمان A ،ت ییرات سطی مقطو ست نهای
پارجی x ،م قایت هر نقطه دلخ اه از ساپتمان نسبت به

شلب  -4مدلسازی ست نهای زير مهار بازويی با ک پب نیرو
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با ت جه به فرض ت ییرات پطی سطی مقطو ست نهای
پارجی در ارتفام سازه نتیجه میش د:
P
dx
Ax E

()6

a

 
0

که  میزان ت ییرشلب م ری ست نهای پارجی و E
مدول االستیسیته و  A xسطی مقطو ست نها در فاوله
 xاز پای سازه میباشند
با جاي ذاری رابطه ( )2در رابطه ( )5نتیجه میش د:
a

()7

1
dx
A
0 A 
x
0
L



P
E



PL
a A
 ln(1 
)
() 8
E A
L A0
 E A
P
() 9
a A
L ln(1 
)
L A0
با ت جه به ک گک ب دن زاويه گرپش مهار بازويی ،نتیجه
میش د:
2
()10
a 
d



که  dفاوله ست نهای پارجی از يلدي ر میباشد
از ترکیب روابم ( )4تا ( )10نتیجه میش د:
()11

K 

رابطه ( )11نشان میدهد که سختی فنر تابای از م قایت
قرارفیری فنر )  ( aمیباشد
 -2-4محاسبه میزان چرخ

فنر معادل

با ت جه به اينله میزان گرپش فنر وابسته به نیروی جانبی
میباشد ،مطابق شلب  5افر سازه ت ت بارفذاری جانبی
فسترده م ل ی قرار فیرد ،زاويه گرپش تیر در نقطه a
برابر   aپ اهد ب د که میت ان مطابق شلب  ،5بر اسار
اوب رويهمفذاری برابر با مجم م ( a ,1ساوب از بار جانبی
فسترده بدون وج د فنر) و ( a ,2ساوب از لن ر  M aبه

دلیب وج د فنر) در ن ر فرفته میش د

a  a ,1  a ,2

()12
برای م اسبه  ، a ,1افر در شلب -5

مقطای به فاوله

 xاز تلیهفاه در ن ر فرفته ش د:

پ از م اسبه انت رال ف ق مقادير  Pو  در نقطه a
از روابم زير بدست میويند:

Ed 2 A
a A
2L ln(1 
)
L A0

شلب  -5مدل سازه ترکیبی ت ت بار فسترده م ل ی

()13

M x dx  0

x



0

1
EI

x ,1 

که  Eمدول االستیسیته هسته I ،ممان اينرسی هسته و
 M xلن ر در نقطه  xمیباشند بات جه به اينله مبدأ
مختصات در تلیهفاه انتخا فرديده است0  0 ،
در اين سالت رابطه  M xبرای شلب  -5بص رت زير
پ اهد ب د:
cL2 x cL3 cx 3
()14


2
3
6
که در ون شدت بار فسترده به و رت  cxدر ن ر فرفته
Mx 

شده است
از جاي زينی رابطه ( )14در رابطه ( )13ساوب میفردد:
()15

1 cL2 x 2 cL3x cx 4
(


)
EI
4
3
24

 x ,1 

بنابراين مقدار  1در نقطه  aبرابر پ اهد ب د با:
1 cL2a 2 cL3a ca 4
()16
(


)
EI
4
3
24
برای م اسبه  a ,2ساوب از لن ر  M aپ اهیم داشت:

a ,1 

1 x
()17
M x d x  0
EI 0
بنابراين مقدار   2در نقطه  aبرابر پ اهد ب د با:

()18
از قرار دادن رابطه ( )4در رابطه (:)18
()19

M a a
EI
K aa
EI

x ,2 

a ,2 

a ,2  

تایین م قایت بهینه مهاربازويی و کمربند پرپايی در سازههای بلند مرتبه با
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با جاي زينی روابم ( )16و ( )19در رابطه ( )12نتیجه می-
ش د:
cL2a 2 cL3a ca 4


()20
4
3
24
a 
EI  ak
با جاي ذاری سختی فنر از رابطه ( )11در رابطه (،)20
  aبه شلب زير ساوب میش د:

()21

cL2a 2 cL3a ca 4


4
3
24
a 
aEd 2 A
EI 
a A
2L ln(1 
)
L A0

-3-4موقعیت بهینه سیستم تركیبی تحت بار
گسترده مثلثی با در نظر گرفتن تغییرات سطح مقطع

پ از مشخص شدن روابم   aو  ، Kهمانف نه که در
بخش ( )3بیان فرديد ،برای يافتن م قایت بهینه فنر بايد
مشتق انرژی (رابطه  )1را نسبت به  aرا برابر وفر قرار داد:
dU s
0
da

()22

از قرار دادن رابطه ( )1در رابطه ( )22ساوب میفردد:
d
dK
()23
 2K a  0
da
da
با مشتقفیری از رابطه ( )11نسبت به : a

a

با جاي ذاری روابم ( )24( ،)21( ،)11و ( )25در رابطه
( )23ماادله مشخصه م اسبه م قایت بهینه کمربند
پرپايی به دست میويد که پ از دملیات رياضی و بیباد
کردن روابم ساوله ،نهايتاً ماادله مشخصه بدست میويد
بدين من ر ت ییر مت یرهای زير تاريف شدهاند:
a
L
A

A0



()26
()27
2

()28

Ad
I



با ت جه به اين پارامترها ،رابطه ماادله مشخصه به و رت
زير در میويد:
 (6 2  8   4 )  (6 2  8   4 )



1  

 ln(1  )  0.5 

   2(12  4 3  8)(ln(1  ))2 
ln(1



)


0

1    
ln(1  )  0.5



()29
با ن شتن برنامه در م یم  [28] MATLABبه ازای مقادير
مختلف  )   0.1, 0.2, 0.8,1.4,3,5,10 ( و 
مقادير  که بیان ر م قایت بهینه کمربند پرپايی می-
باشد ،م اسبه میفردد نتايج بص رت فراا در شلب ()6
اراهه شده است

dk
Ead 2 A 2

a A 2
a A
da
2(L ln(1 
)) A0 (1 
)
L A0
L A0
()24
با مشتقفیری از رابطه ( )21نسبت به : a
12a 8 4a 3
c
(
)  
d a 1
L2 L L4

Ead 2 A
da 24 4
L (EI 
)
a A
2L ln(1 
)
L A0
6a 2 8a a 4
Ed 2 A
Ead 2 A 2


()

)
) L2 L L4 2L ln(1  a A ) 2(L ln(1  a A ))2 A (1  a A
0
L A0
L A0
L A0
1
[ 
]
2
Ead

A
24
L4 (EI 
)2
a A
2L ln(1 
)
L A0
(c

()25

شلب  -6م قایت بهینه کمربند پرپايی با در ن ر فرفتن
ت ییرات سطی مقطو ست نهای پارجی در ارتفام سازه ت ت
بارفذاری فسترده م ل ی
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-5صحتسنجی با نرمافزار
 -1-5مثال ساختمان فوالدي

يک ساپتمان  50طبقه ف الدی با سیستم ترکیبی قا
م یطی ،هسته مرکزی ،مهار بازويی و کمربند پرپايی به
ابااد پالن  35×30متر ( 30متر= ط ل قا جان و 35متر=
ط ل قا بال) در ن ر فرفته شده است که ارتفام هر طبقه
 3متر و فاوله ست نها  2/5متر میباشد سطی مقطو
ست نهای سازه ذکر شده که به و رت باک میباشند ،از
پای سازه (  ) A 0تا باالی سازه (  ) A Lبه و رت پطی
کاهش میيابد ،سازه مذک ر در نرا افزار [29] SAP2000
ت ت بارفذاری فسترده م ل ی قرار فرفته است در اين
مدل از ده تیپ ست ن استفاده شده است ،که برای هر پنج
طبقه يک تیپ ست ن م رد استفاده قرار فرفته است مقادير
سطی مقطو ست نهای قا م یطی در جدول  1وورده
شده است
جدول  -1مقاطو م رد استفاده در ساپتمان
ف الدی  50طبقه
ردیف

طبقات مورد

سطح مقطع ( ) m 2

استفاده
1

 1تا 5

2

 6تا 10

0/0641

3

 11تا 15

0/0608

4

 16تا 20

0/0575

5

 21تا 25

0/0541

6

 26تا 30

0/0508

7

 31تا 35

0/0475

8

 36تا 40

0/0441

9

 41تا 45

0/0408

10

 46تا 50

0/0375

نراافزار و نتايج روش پیشنهادی به شرش زير میباشد:
 -1در مدل ت لیلی م رد استفاده در اين ت قیق ،سازه
واقای بص رت يک سازه پی سته (يک تیر طره) مدل می-
ش د در سالی که سازه واقای ،يک سازه فسسته با بارهای
در تراز طبقات میباشد
 -2در مدل ت لیلی م رد استفاده در اين ت قیق ،مهار
ال ولب فرض شده است ،در سالی که در
بازويی بص رت کام ً
ال ولب نمیباشد
مدل نرا افزاری مهار بازويی کام ً
جدول  -2م قایت بهینه مهار بازويی و کمربند پرپايی بدست
ومده از ونالیز کامری تری سازه ف الدی  50طبقه و مقايسه ون با
روش پیشنهادی
نوع بار وارده





بار فسترده
ملی

0.44

4.22

نتایج روش

نتایج

پیشنهادي

نرمافزار

0.494

0.54

جدول  -3مقايسه م ب بهینه سیستم مهار بازويی و کمربند
پرپايی با استفاده از روش پیشنهادی و روشهای اراهه شده
ت سم ساير م ققین

0/0675

مدول االستیسیته ف الد برابر با  2/039×1011نی تن بر متر
مربو و ضريب پ اس ن برابر با  0/25در ن ر فرفته شده
است
 -2-5نتایج مثال ساختمان فوالدي

پ از بررسی ،م قایت بهینه مهار بازويی و کمربند پرپايی
با استفاده از روش پیشنهادی بر اسار مایار انرژی بدست
ومده و با نتايج ساوب از مدل نراافزاری سازه ف الدی
مقايسه شده است (جدول )2
مقايسه نتايج بدست ومده ،درستی روش پیشنهادی اراهه
شده را نشان میدهد داليب تفاوتهای م ج د بین نتايج

نوع بار وارده

بار گسترده
مثلثی

محدوده نتایج روش
پیشنهادي

 0.47Lتا 0.577L

نتایج

نتایج

مرجع

مرجع

][8

][20

0.571L

0.49L

-6نتیجهگیري
مالس ه فرديد که میت ان جهت تایین م قایت بهینه
سیستم ترکیبی کمربند پرپايی ،مهار بازويی ،قا م یطی
و هسته برشی را به و رت يک تیر طره با مقطو مت یر
همراه با يک فنر پیچشی در م ب مهار بازويی و کمربند
پرپايی مدلسازی کرد همچنین م قایت بهینه فنر بر
اسار بیشترين انرژی ذپیره شده در فنر که ساوب از کار
وارده به دلیب بار جانبی میباشد ،م اسبه فرديد با بررسی
م ال دددی و ت و دقت و کارايی روش پیشنهادی نشان
داده شد و مالس ه فرديد که به وسیله فراا اراهه شده و
سه لت و کارايی استفاده از ون میت ان م قایت بهینه مهار
بازويی و کمربند پرپايی را در سالتهای مختلف بدست
وورد م قایت بهینه يک مهار بازويی و کمربند پرپايی ،با

تایین م قایت بهینه مهاربازويی و کمربند پرپايی در سازههای بلند مرتبه با

[ و روش انرژی8] پیشنهادی با روش ت ییر شلب تارانات
[ که سالت ممان اينرسی ثابت را20] جهانشاهی و ره ذر
- که نشان می، مقايسه شده است،م رد بررسی قرار دادهاند
دهد روش پیشنهادی با ت ییرات سطی مقطو ست نها در
م دوده قابب قب لی قرار فرفته است
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ادمال اثرات ت ییرات ممان اينرسی قا م یطی بسته به
،پارامترهای مختلف از جمله ممان اينرسی هسته مرکزی
 و برای بارفذاریهای،سطی مقطو ست نهای پارجی
 در قسمت روش3 مختلف در م دوده مقادير جدول
پیشنهادی مت یر پ اهد ب د نتايج بدست ومده از روش

مراجع
[1] D. C. Poon, S. S. Shieh, L. M. Joseph, and C. Chang “Structural design of Taipei 101, the world’s tallest
building”, Proceedings of the CTBUH 2004, Seoul Conference, Seoul, Korea, 2004, pp. 271-278.
[2] B. S. Smith, and I. Salim, "Parameter Study of outrigger-braced tall building structures", Journal of the
Structural Division, Vol. 107, NO. 10, October 1981, pp. 2001 – 2014.
[3] B. S. Taranath, Structural Analysis and Design of Tall Buildings: Steel and Composite Construction CRC
Press, Taylor & Francis Group, London, 2011.
[4] A. Alavi, R. Rahgozar, P. Torkzadeh, and M.A. Hajabasi, "Optimal design of high-rise buildings with respect
to fundamental eigenfrequency", International Journal of Advanced Structural Engineering, Vol. 9, NO. 4, 2017,
pp.:365-374.
[5] Z. G. Zhang, X. Y Fu, J. Wang, and Y. N. Wei, "Studies on structural performance of ultra-high-rise building
with outrigger belts", Journal of Building Structures, Vol. 17, NO. 4, 1996, pp. 2 – 9.
[6] J. R. Wu, and Q. S. Li, "Structural performance of multi‐outrigger‐braced tall buildings", The Structural Design
of Tall and Special Buildings, Vol. 12, NO. 2, June 2003, pp. 155 – 176.
[7] X. Fu, "Design proposal for reinforced concrete high-rise building structure with outrigger belts", Journal of
Building Structures, Vol. 10, 1999, pp. 11 – 19.
[8] B. S. Taranath, "Optimum belt truss location for high-rise structures", Structural Engineering, Vol. 53, NO. 8,
August 1975, pp. 363 – 367.
[9] S. Swaddiwudhipong, S. L. Lee, and Q. Zhou, "Effect of axial deformation on vibration of tall buildings",
Journal of Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 10, NO. 2, June 2001, pp. 79 – 91.
[10] B. Stafford Smith, and A. Coull, Tall Building Structures: Analysis and Design, John Willey, New York,
1991.
[11] B. S. Taranath, Structural Analysis and Design of Tall Buildings, McGraw Hill Book Company, New York,
1988.
[12] J. C. D. Hoenderkamp, and M. C. M. Bakker, "Analysis of high-rise braced frames with outriggers", Journal
of Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 12, NO. 4, December 2003, pp. 335 – 350.
[13] J. C. D. Hoenderkamp, "Second outrigger at optimum location on high-rise shear wall", Journal of Structural
Design of Tall and Special Buildings, Vol. 17, NO. 3, September 2008, pp. 619 – 634.
[14] R. Rahgozar, and Y. Sharifi, "An approximate analysis of combined system of framed tube shear core and
belt truss in high-rise buildings", Journal of Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 18, NO. 6,
October 2009, pp. 607 – 624.

297

 مللینژاد شهربابلی و ره ذر،رهیسی

[15] R. Rahgozar, A. Ahmadi, and Y. Sharifi, "A simple mathematical model for approximate analysis of tall
buildings", Journal of Applied Mathematical Modeling, Vol. 34, NO. 9, September 2010, pp. 2437 – 2451.
[16] S. Fawzia, A. Nasir, and T. Fatima “Study of the effectiveness of outrigger system for high-rise composite
buildings for cyclonic region”, International Conference on Electrical, Computer, Electronics and Communication
Engineering, Vol. 60, December 2011, pp. 937-945.
[17] M. Malekinejad, and R. Rahgozar, "Free vibration analysis of tall buildings with outrigger-belt truss system",
Earthquake and Structures, Vol. 2, NO. 1, August 2011, pp. 89 – 107.
[18] M. Malekinejad, and R. Rahgozar, "A closed form solution for free vibration analysis of tube-in-tube systems
in tall buildings", International Journal of Engineering, Vol. 25, NO. 5, April 2012, pp. 107 – 114.
[19] M. Malekinejad, and R. Rahgozar, "A simple analytic method for computing the natural frequencies and
mode shapes of tall buildings", Applied Mathematical Modelling, Vol. 36, NO. 8, August 2012, pp. 3419 – 3432.
[20] M. R. Jahanshahi, and R. Rahgozar, "Optimum location of outrigger-belt truss in tall buildings based on
maximization of the belt truss strain energy", International Journal of Engineering, Vol. 26, NO. 7, 2013, pp. 693
– 700.
[21] P. R. K. Nanduri, B. Suresh, and M. I. Hussain, "Optimum position of outrigger system for high-rise
reinforced concrete buildings under wind and earthquake loadings", American Journal of Engineering, Vol. 2,
NO. 8, 2013, pp. 76 – 89.
[22] R. Kamgar, and R. Rahgozar, "Determination of optimum location for flexible outrigger systems in nonuniform tall buildings using energy method", International Journal of Optimization in Civil Engineering, Vol. 5,
NO. 4, 2015, pp. 433 – 444.
[23] R. Kamgar, and R. Rahgozar, "Determination of optimum location for flexible outrigger systems in tall
buildings with constant cross section consisting of framed tube, shear core, belt truss and outrigger system using
energy method", International Journal of Steel Structures, Vol. 17, NO. 1, March 2017, pp. 1 – 8.
[24] W. Schueller, High-Rise Building Structures, John Wiley & Sons, New York, 1977.
[25] A. K. H. Kwan, "Simple method for approximate analysis of framed tube structures", Journal of Structural
Engineering, Vol. 120, NO. 4, April 1994, pp. 1221 – 1239.
[26] K. K. Lee, Y. C. Loo, and H. Guan, "Simple analysis of framed-tube structures with multiple internal tubes",
Journal of Structural Engineering, Vol. 127, NO. 4, April 2001, pp. 450 – 460.
[27] M. Jahanshahi, R. Rahgozar, and M. Malekinejad, "A simple approach to static analysis of tall buildings with
a combined tube-in-tube and outrigger-belt truss system subjected to lateral loading", International Journal of
Engineering, Vol. 25, NO. 3, July 2012, pp. 289 – 299.
[28] Matlab R2013a, Version 8.8.0.604, Mathworks Inc., California, USA.[29] SAP2000 Advanced 14.0.0,
Computers and Structures, Berkeley, California, US

