مقدمه
استفاده از المانهای معلق در ساختمانها از گذشتههای دور مورد توجه معماران و مهندسین بوده است .در بسیاری از
ساختمانهای مسکونی و اداری ،از بالکن به منظور بهرهگیری بهتر از نور خورشید و همچنین نوعی سایبان استفاده شده است.
همچنین در فضاهای عمومی مانند سالنهای نمایش ،کلیسا و ورزشگاهها این اعضا نقش مهمی در استقرار حاضرین ایفا
میکنند .عالوه بر تمامی موارد فوق ،حضور المانهای معلق به لحاظ زیباشناسی در معماری از اهمیت خاصی برخوردار است و
معماران را به استفاده از این اعضا ترغیب نموده است به نحوی که رد پای اعضای طره در اقصی نقاط جهان در ادوار مختلف
دیده می شود .در عموم موارد مذکور ،سازه نگهدارنده به صورت تیر با سازوکار طرهای عمل مینماید .در سازههای بنایی یا
چوبی برای اطمینان از عملکرد ایمن طرهها از منقاره یا اصطالحاً کربل 1برای تقویت تیر در تکیهگاه استفاده شده است .در
شکل 21دو نمونه سازه طرهای قدیمی نشان داده شده است.

الف) استفاده از تیر طره فلزی و سقف طاق ضربی در یک ساختمان
قدیمی (1320شمسی) ،تهران ،ایران

ب) بالکن ساخته شده در قرون وسطی از مصالح بنایی و کربل سنگی،
آیزلون ،آلمان

شکل  -1عملکرد طره در معماری ساختمانهای قدیمی

یکی دیگر از کاربردهای با اهمیت اعضای طرهای ،نگهداری المانهای مرتبط با نمای ساختمان میباشد .ایجاد پایداری
و مقاومت کافی برای نگهداری اعضای غیرسازه ای در برابر عوامل خارجی مانند باد و زلزله در بسیاری از موارد توسط اعضای با
عملکرد طرهای تأمین میشود .با توجه به اینکه خرابی و زوال در سازه نگهدارنده نما منجر به خسارات گزاف مالی و جانی
خواهد شد ،عملکرد عضو طره در شرایط بارگذاری غیرمنتظره دارای اهمیت ویژه میباشد .عالوه بر مطلوبیتهای مذکور برای
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المانهای طرهای ،توسعه صنعت ساختو ساز در کشور و منافع اقتصادی کارفرمایان ،حداکثر استفاده از زیربنای مفید
ساختمان را دیکته میکند .از این جهت استفاده از اعضای طره ای در این حرفه امری اجتناب ناپذیر میباشد .با این وجود،
اعضای معلق و به خصوص تیرهای طره ،مهندسین سازه را با چالشهای دشواری در فرایند طراحی مواجه ساخته است.
مهمترین این چالشها در ادامه برشمرده شده است:
الف) درجه نامعینی ناکافی :در طول تاریخ مهندسی ،علت بسیاری از حوادث و فجایای ناشی از خرابی سازهها ریشه
در عدم وجود قید کافی در سازه برای ایجاد نامعینی میباشد .در این شرایط از دست رفتن هریک از قیود سازه منجر به
ناپایداری کل یا قسمتی از آن می شود و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت .فروریزش بخشی از کلیه طبقات در
ساختمان رونان پوینت 1به علت انفجار گاز ( ، )Delatte, 2010فاجعه هتل هیات در کانزاس سیتی ، )Luth, 2000( 2خرابی پل
میانوس 3و خرابی بالکن در دانشگاه ویرجینیا )O’Keefe et al., 1999( 4نمونهای از دهها فاجعه ساختمانی در ایاالت متحده
آمریکا است که علت وقوع آن ها عدم وجود درجه نامعینی در سازه شناخته شده است .هریک از این فجایا با وجود تراژدی که
به همراه داشتند ،درس های مهمی برای مهندسین سازه به ارمغان آورده و منجر به تغییرات اساسی در بسیاری از
آییننامههای طراحی زمان خود شدند ( .)Pearson and Delatte, 2005تیرهای طره به دلیل ماهیت معین این اعضا در معرض
خطر ناپایداری میباشد چرا که از بین رفتن هریک از قیود تکیهگاهی انتقالی یا دورانی در المان ،پایداری سازه را به چالش
میکشد.
ب) تقاضای بیشتر و نیروهای داخلی بزرگتر :مطابق با اصول بنیادی تحلیل سازهها ،مقید کردن یک عضو خمشی
فقط در یک انتها در مقایسه با سایر حاالت ممکن برای پایدار ساختن یک تیر ،بیشترین مقدار لنگر خمشی و نیروی برشی را
ایجاد خواهد کرد؛ عالوه بر آن که مقدار تغییرشکل حداکثر (خیز) انتهای آزاد نیز چندین برابر خواهد شد .این تقاضاها عموماً
طراحان سازه را به منظور رعایت الزامات آییننامهای ،وادار به استفاده از مقاطع با جانهای عمیق کرده است که در بسیاری از
موارد با خواستههای معماری و تأسیساتی به دلیل محدودیت ارتفاع سازه سقف در تناقض است .عالوه بر این مورد ،تحقیقات
احمد و همکاران( )Ahmed et al, 1998نشان داده است که در تیرهای طره نسبتاً عمیق ،توزیع تنش در تکیهگاه بسیار
بحرانیتر از آنچیزی است که روشهای تحلیل رایج ارائه می کنند .این موارد به همراه کاربرد گسترده المان طره در بسیاری از
مجموعه های صنعتی ،محققان را بر آن واداشته که نسبت به شناسایی فرم بهینه تیر طره در شرایط مختلف تحقیقاتی انجام
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دهند .از جمله تحقیقات برجسته در این زمینه میتوان به پژوهش لی و همکاران( )Lee et al, 2012اشاره نمود .در این مقاله
یک روش تحلیلی بر مبنای محاسبات عددی ارائه شده است تا مقدار حداکثر تنش و خیز با آرایش مناسب مصالح در حجم
ثابت بهینه گردد.
ج) اثرات مؤلفه قائم زلزله :مطالعات انجامشده بر روی پارامترهای آسیبپذیری ساختمانها در زلزلههای تاریخی
مانند نورثریج.1994( 1م) و کوبه.1995( 2م) ،در بسیاری از موارد ،مؤلفه قائم زلزله را به عنوان عامل اصلی زوال اعضا معرفی
میکنند .این پدیده به خصوص در نواحی نزدیک به گسل 3بسیار بحرانیتر است .تحلیلهای انجام شده بر روی نگاشتهای
زلزله نشان میدهد که نسبت مؤلفه قائم به افقی شتاب بیشینه حرکت زمین )V/H( 4میتواند از مقدار واحد فراتر رود و در
مواردی مشابه زلزله چیچی )1999(5به میزان  2/21نیز برسد(.)Papazoglou and Elnashai, 1996
انگیزه اساسی طرح موضوع این پژوهش ،ارائه روشی نوین برای ساخت طرههای بلند است تا عالوه بر رفع
محدودیت های مفروض برای ساخت اعضای معلق به روش سنتی تیر طره ،منجر به صرفهجویی در مصرف مصالح و افزایش
امنیت و اطمینان سازه نگهدارنده معلق در شرایط بارگذاری غیرمنتظره گردد .سیستم باربر قابی یا به اختصار  6FCSروشی
برای ساخت طرههای طویل است که عموم ًا در بالکنها استفاده میشوند .استفاده از این سیستم سازهای همانطور که از نامش
پیداست بر مبنای رفتار قابهای با اتصاالت خمشی استوار است.

فلسفه رفتار قابی طرهها
استفاده از اعضای همبند قائم طرهها ( )7CCEبا اتصاالت ممانگیر در دو انتهای عضو میتوانند رفتاری مشابه با
عملکرد یک قاب خمشی را برای طرهها ایجاد نماید .این پدیده در شکل  2نشان داده شده است .در صورتی که سختی عضو
همبند به صورت نسبی بسیار بزرگتر از اعضای طره باشد (حالت الف) در این صورت میتوان فرض نمود اعضای طرهای در انتها
ال مقید شده است.
دارای تکیهگاه مفصل برشی بوده و دوران انتهای آزاد تیر طره توسط المان همبند قائم به لحاظ تئوری کام ً
ال معین بوده و تیر تنها یک انحنا
این موضوع در حالی است که با حذف المان همبند (حالت ب) رفتار اعضای طرهای کام ً
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خواهد داشت .به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت با افزودن این عضو ،رفتار سازه همواره بین دو حالت حدی مطرح شده واقع
خواهد شد .در شکل مذکور پارامتر  Eمدول ارتجاعی اعضا و  Ivممان اینرسی المان همبند خواهد بود.
نکتهای که نباید از توجه به آن غافل شد موقعیت مفصل مجازی در عضو طره است .همانطور که در منحنی لنگر
شکل  2مشاهده می شود ،برای تیر طره تنها (الف) نقطه عطف تیر در انتهای آن واقع شده است؛ در حالی که با افزایش سختی
المان همبند ،نقطه عطف جابهجا شده و به محل میانه عضو میل میکند (ب) .با توجه به اصول بنیادین تحلیل سازه ،شیب
خط منحنی لنگر با درنظرگرفتن بارگذاری ثابت ،با افزودن قید دورانی در انتها تغییر نخواهد کرد اما با افزایش سختی المان
همبند ،از لنگر تکیهگاه کاسته شده و بر لنگر انتهای مقیدشده توسط این المان افزوده میشود .به این ترتیب میتوان نتیجه
گرفت مقدار لنگر خمشی حداکثر عضو به میزان  50درصد در حالت حدی رفتار قابی کاهش مییابد .این در حالی است که
عضو طرهای دارای انحنای مضاعف شده و به لحاظ کمانش خمشی-پیچشی نیز رفتار مناسبتری از خود نشان خواهد داد .از
دیگر مزایای استفاده از سیستم باربر قابی افزایش قابل توجه سختی سازه در برابر بارگذاری قائم میباشد .با توجه به ماهیت
معادالت تحلیلی در سازه ها ،رابطه طول مابین نقاط عطف سازه با سختی با درجه توان باالتر نسبت به لنگر خمشی تغییر
می کند ،به این ترتیب با افزودن المان همبند در حالت حدی (الف) ،مقدار سختی معادل  4برابر سختی تیر طره تنها خواهد
بود .به عبارت دیگر ،میتوان بین دو حالت حدی (الف) و (ب) رابطه ( )1را برقرار نمود:
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شکل  -2فلسفه رفتار سیستم باربر قابی با در نظرگرفتن عملکرد اعضای همبند قائم در حالت الف)
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مدلسازی رفتار قابی با فنر
با صرفنظر از تغییرشکل محوری المانهای همبند ،میتوان رفتار حاکم بر این اعضا را اساساً خمشی فرض کرد .به این
ترتیب در مقایسه یک تیر طره تنها با تیری که به کمک رفتار قابی مقید شده است ،امکان این سادهسازی وجود دارد که
اعضای همبند را با فنرهای پیچشی جایگزین نمود .این مدل در شکل  3نشان داده شده است .یکی از ویژگیهای با اهمیت
سیستم قابی برای طرهها ،انعطاف پذیری آن در اختصاص موقعیت به اعضای همبند است .به بیان دیگر این امکان وجود دارد
که دو عضو همبند متوالی در فواصل نسبی مختلفی از تکیهگاه واقع شوند و از این جهت دو عدد فنر با موقعیت متفاوت در
شکل  3دیده میشود.

شکل  -3مدلسازی تیر در سیستم باربر قابی :الف) زیرسازه ب) مدل فنر ج) منحنی لنگر خمشی

الزم به ذکر است که در روابط ،اندیس  cbمعرف پارامترهای مربوط به المانهای تیر طره و اندیس  cceمعرف اعضای
همبند قائم خواهد بود .همچنین  :Pبار متمرکز در انتهای تیر :Lcb ،طول تیر طره k1 ،و  :k2سختی دورانی فنرهای پیچشی،

α1

و :α2ضریب موقعیت نسبی فنرها نسبت به تکیهگاه و  M1و  :M2لنگر ایجاد شده در هریک از فنرها خواهد بود .در صورتی که از
تغییرشکلهای برشی صرف نظر شود ،انرژی پتانسیل زیرسازه مفروض تابعی از توزیع لنگر خمشی در طول عضو و انرژی فنرها
خواهد بود و کل انرژی سیستم به صورت رابطه ( )2قابل بیان است:
()2
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در این رابطه  Uبیانگر انرژی پتانسیل هر عضو میباشد .با بسط رابطه فوق خواهیم داشت:
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در رابطه ( )3انتگرال نشان داده شده مربوط به انرژی تیر و دو عبارت بعدی نشانگر انرژی فنرها هستند .به کمک روش کار
حداقل که یکی از نتایج قضیه دوم کاستیلیانو میباشد ،میتوان زیر سازه با دو درجه نامعینی را تحلیل کرد:
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با توجه به این که تغییرشکل حداکثر زیرسازه تحت اثر بارگذاری قائم در انتهای آن رخ میدهد ،تغییرمکان انتهای تیر در
نقطه  Dبا استفاده از قضیه سطح لنگر محاسبه میگردد:

()6

( Lcb  x ) dx

)M ( x

Lcb



0

EI cb

 D   D / A (1 ,  2 ) 

2 PLcb  3Lcb 1 M 1 1  2    2 M 2  2  2 
3

2

()7

6 EI cb

 D 

برای بررسی جامع و دقیقتر رفتار قابی در حالتی که دو فنر داشته باشیم ،سه زیرسازه با عناوین  CB2 ،CB1و  CB3در
شکل  4تعریف شده اند .زیرسازه اول نماینده یک تیر طره عادی و مبنای مقایسه با دو زیرسازه دیگر خواهد بود .زیر سازه دوم
نماینده حالتی است که المانهای همبند در موقعیتهای متفاوت از یکدیگر واقع میشوند و زیر سازه سوم نماینده استفاده از
یک فنر با سختی دو برابر و یا دو فنری است که دارای موقعیت یکسان باشند .الزم به ذکر است که در این مدل

 α1وα2

موقعیت فنر اول و دوم در زیرسازه  CB2و  α3نشانگر موقعیت فنر با سختی دو برابر در زیرسازه  CB3است .از بررسی روابط
ارائه شده در قسمتهای قبل می توان نتیجه گرفت که موقعیت بهینه فنر تابعی از سختی نسبی آن و تیر است .با مراجعه به
ماتریس سختی المان تیر دو بعدی ،میتوان بین سختی فنر پیچشی و سختی دورانی المان همبند رابطه ( )8را برقرار کرد:
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شکل  -4سه زیرسازه مورد بررسی در برنامه موقعیتیاب فنر

با استفاده از روشهای عددی ،محاسبه موقعیت بهینه فنرها به کمک روابط  5 ،4و  7امکانپذیر است .به این ترتیب
در نمودارهای شکل  ،5برای دو معیار لنگر خمشی و تغییرشکل بیشینه در طول تیر ،متناسب با مقدار  ،nموقعیت بهینه هریک
از فنرها قابل استخراج است.

شکل  -5موقعیت بهنیه فنرها برای حداقل شدن لنگر خمشی و تغییر مکان حداکثر تیر طره برای دو زیرسازه  CB2و CB3

سوال دیگری که پاسخ به آن از اهمیت زیادی برخوردار است ،کارایی دو زیرسازه در کاهش تقاضای خمشی و خیز انتها
میباشد که در شکل  6به روشنی نشان داده شده است .در این نمودار ،مقادیر بیشینه لنگر خمشی و خیز تیر در حالت حدی
(  ) n  500به ترتیب به میزان  80و  94درصد کاهش می یابد .تیرهای طره در حالتی که سختی نسبی فنر بزرگ باشد دوران
جزئی در محل اتصال به المان همبند تجربه خواهند کرد .مهمترین نکته در این نمودار عملکرد بهتر دو فنر مجزا نسبت به
یکدیگر است ،به این نحو که مقدار تقاضا در زیرسازه  CB2برای دو معیار مذکور به ترتیب  13و  7درصد کاهش بیشتری
نسبت به زیرسازه  CB3خواهد داشت .علت این پدیده را میتوان به تعداد نقاط عطف بیشتر در زیرسازه دوم نسبت داد .در
نمودارهای شکل  6نسبت تقاضای هر زیر سازه به سازه مبنا به صورت ، MR2  M CB / M CB ، DR2  CB / CB
1

7

2

1

2

 DR3  CB / CBو  MR3  M CB / M CBتعریف شده است .در این روابط M CB ،معادل لنگر خمشی حداکثر در طول تیر و

1

3

1

3

i

 CBخیز حداکثر در انتهای تیر برای زیر سازه  iفرض شده است.

i

شکل  -6کاهش تقاضاهای مختلف در

دو زیرسازه  CB2و CB3

معادالت رفتاری اتصال منقطع یکطبقه
در این قسمت از مطالعه ،رفتار سیستم باربر قابی با اتصال منفصل مورد بررسی قرار میگیرد .تعریف اتصال منقطع،
پیوسته و رفتوبرگشتی یا زیگزاگی برای اعضای همبند در شکل  7نشان داده شده است .در اتصال منقطع ،به صورت یک یا
چند طبقه در میان از المان همبند استفاده میشود در حالتی که در اتصال پیوسته ،در کلیه طبقات الزماً یک عضو قائم همبند
وجود دارد .در این بخش تمرکز بر مطالعه رفتار اتصال منقطع در دو طره متوالی با تکیهگاه صلب میباشد .این ایده در بسیاری
از کاربردهای معماری مانند آنچه که در شکل نشان داده شده میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

الف) اتصال رفت و برگشتی

ب) اتصال منقطع یک طبقه

ج) اتصال پیوسته

د) ساختمان با تیر طره ساده

شکل  -7نامگذاری انواع اتصال اعضای همبند در سیستم باربر قابی

الف) خانه بربن

لین1

ب) خانه

طره2

Bourbon Lane House, Designed by Cartwright Pickard Architects
Cantilever House, Designed by Andersen-Andersen Architects

8

1
2

شکل  -8استفاده از ایده اتصال منقطع و یکطبقه تیر طرهای.

با استناد به روابط ساده در علم تحلیل سازهها ،تغییر شکل و لنگر حداکثر یک تیر طره از روابط

Error! Reference

 source not found.و ( )10محاسبه میشوند:

شکل  -9تغییرشکل مبنا برای یک تیر طره ساده

wLcb 4
8 EI cb

()9

wLcb 2
2

()10

 max 

M max 

در صورتی که دو تیر طره توسط یک المان قائم در فاصله افقی   Lcbاز تکیهگاهها به یکدیگر مقید شوند ،با صرف نظر از
اثرات تغییرشکل برشی اعضا ،میتوان با استفاده از روابط شیب-افت برای تغییرمکان و عکسالعملهای ایجاد شده در سازه
روابط مناسبی به دست آورد که در درک رفتار قابی و مقایسه آن با تیر طره ساده کمک شایانی خواهد کرد .به این منظور ،دو
سازه  Error! Reference source not found.در نظر گرفته میشود:

(ب

(الف

شکل  -10سازه مورد بررسی در سیستم قابی منقطع با بارگذاری گسترده یکنواخت

از روابط شیب-افت به دست میآید:

9

()11

2 EI cb 
3 B  w( Lcb ) 2



 Lcb  B  Lcb 
12

M AB 

()12

2 EI cb 
3 B  w( Lcb ) 2

 2 B 
 Lcb 
 Lcb 
12

M BA 

2

()13

 w 1    Lcb 
2

 B C
2 EI cce
6 EI cce
(2 B  C ) 
B
Lcce
Lcce

()14

M BC 

M BE 

به دلیل تقارن هندسی و بارگذاری پادمتقارن سازه معلق ،عکسالعمل و تغییرمکان گرههای  E ،Dو  Fنیز بر اساس
نتایج گره های فوقانی قابل محاسبه است .در ادامه از برقراری روابط تعادل استاتیکی میتوان مقادیر مجهول را محاسبه کرد:
M BA  M BE  M BC  0
w 1    Lcb 
 6 EI cce 4 EI cb 
6 EI cb
w( Lcb ) 2


 
 

 Lcb  B ( Lcb ) 2 B
2
12
 Lcce
2

()15

با خالصهسازی ضرایب مجهوالت ،رابطه ( )15را میتوان به فرم سادهتری تبدیل کرد:

()16

a1 B  a2  B  a3

که در رابطه فوق ،ضرایب ثابت به صورت زیر قابل تعریف است:

()17

 6 EI cce 4 EI cb 
a1  

 Lcb 
 Lcce

()18

6 EI cb
( Lcb ) 2

10

a2  

()19

w( Lcb )2
12

2



w 1    Lcb 
2

همچنین با مشخص بودن مقدار برش در گره  Aو برقراری تعادل لنگری در المان  ABحول نقطه  Bرابطه

a3 

Error! Reference

 source not found.به دست خواهد آمد.

()20

w( Lcb ) 2
2

M AB  M BA  wLcb  ( Lcb ) 

مشابه رابطه  ،Error! Reference source not found.از خالصهسازی معادله تعادل ،فرم ساده شده زیر حاصل میشود:

()21

b1 B  b2  B  b3

مقادیر ضرایب ثابت این معادله برابر است با:

()22

6 EI cb
( Lcb ) 2

b1   a2 

()23

12 EI cb
( Lcb )3

b2 

()24

) w( Lcb
 wLcb
2

b3 

با حل دستگاه معادالت شامل دو رابطه( )16و ( ،)21مجهوالت   Bو   Bبر اساس پارامترهای ثابت تعریف شده در قسمتها
پیشین محاسبه میشوند:

()25

11

a3b1  b3a1
a2b1  a1b2

 B ,E 

 a b b a 
b3  b2  3 1 3 1 
 a2b1  a1b2 

b1

()26

 B ,E

از آنجا که تغییرمکان حداکثر سازه در نقاط انتهایی تیرها یعنی گرههای  Cو  Fاتفاق میافتد  C ،یا   Fبه راحتی قابل
محاسبه هستند:

()27

w
(1   ) Lcb 4
8EI cb

 C ,F   B ,E   B ,E 1    Lcb 

در صورتی که مشخصات هندسی و بارگذاری ثابت فرض شوند ،تغییرمکان حداکثر سیستم قابی تابعی از موقعیت المان قائم
متصلکننده خواهد بود ،به بیان بهتر:
()28

)  max   max (

در صورتی که مشتق مرتبه اول رابطه ( )28محاسبه شود ،مقدار اکسترمم نسبی منحنی تغییرات خیز انتهای تیر نسبت به
موقعیت المان قائم از رابطه ( )29قابل محاسبه است.

()29

) d  max (
 A 4  B 3  C 2  D  E
d

ضرایب ثابت عبارت فوق به صورت زیر تعریف میشوند:
()30

()31

()32

12

A  I cb Lcce

5
 I cb Lcce  18 I cce Lcb 
24

B

5
27
) C   ( I cb Lcce  I cce Lcb
6
5

()33

9
4
) D  ( I cb Lcce  I cce Lcb
8
3

()34

1
E   I cb Lcce
2

به عنوان یک حالت خاص ،اگر طول و ممان اینرسی اعضای قائم و افقی را متناظراً برابر فرض کنیم ،رابطه ( )35حاصل خواهد
شد:

) d  max (
 0  opt  0.6384
d

()35

همانطور که مشاهده میشود از حل معادله به دست آمده از رابطه ( ،)35در صورتی که المان قائم در فاصله تقریبی 0.64 Lcb

تعبیه شود ،سازه قابی حداقل تغییرمکان قائم را خواهد داشت .با این فرضیات ،در این حالت خاص تغییرمکان حداکثر سیستم
قابی از رابطه زیر به دست میآید:

wLcb 4
40 EI cb

()36

 max (opt ) 

این مقدار در حدود  80درصد نسبت به تیر طره معمولی با همان مقطع و طول در رابطه Error! Reference source
 not found.کاهش یافته است .در سازه معلق قابی نیز مشابه تیر طره ،تغییرمکان حداکثر به صورت رابطه ( )28قابل بیان
است که در آن ضریب  خود تابعی از نسبت طول و ممان اینرسی اعضای افقی به قائم و موقعیت عضو همبند خواهد بود.

 wLcb 4

()37

EI cb

()38

 max 

)    ( , , 
به منظور درک بهتر رفتار قابی ،تغییرات   maxنسبت به مقادیر مختلف    I cb / I cceو    Lc b / L c c eدر

نمودارهای شکل  11و  12مشخص شده است.
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شکل  -11تغییرات نقطه بهینه تغییرمکان سازه قابی با فرض λ=1

شکل  -12تغییرات نقطه بهینه تغییرمکان سازه قابی با فرض η=1

همان طور که در روابط قبلی نشان داده شد ،سختی خمشی اعضا که تابعی از طول و ممان اینرسی میباشد اثر قابل
توجهی بر تغییرشکل حداکثر سیستم قابی خواهد گذاشت .از نکات قابل برداشت از این دو نمودار به این مطلب میتوان اشاره
14

کرد که هرچه بر سختی المان قائم افزوده شود (طول کمتر و یا ممان اینرسی بیشتر) عالوه بر کاهش تغییرمکان حداکثر
موقعیت بهینه المان قائم برای کمترین خیز ممکن به سمت تکیهگاهها نزدیکتر میشود .در هرکدام از نمودارها ،خطچین
نماینده ثابت  برای یک تیر طره با یک انتهای کامالً گیردار و یک انتهای آزاد و نقطهچین نماینده تیر با یک انتهای گیردار
کامل و انتهای دیگر با قید تغییرشکل خمشی و محوری (مفصل برشی) میباشد .نمودارهای فوق که از روابط به دست آمده در
این بخش حاصل شده است میتواند به عنوان یک راهنما برای طراحی اولیه سیستم قابی برای اتصال منقطع طرهها در طبقات
به کار رود.
عالوه بر مقادیر تغییرشکل ،مقایسه تقاضای نیرویی سیستم قابی با تیرهای طره ساده برای مقاصد طراحی دارای
اهمیت فراوان است .انتظار میرود به دلیل تقید میانه یا انتهای تیر طره ،انحنای بیشتری در عضو به هنگام تغییرشکل ایجاد
گردد که این امر خود منجر به توزیع بهتر و کاهش لنگر خمشی در اعضای معلق خواهد شد .مشابه قسمت قبل ،موقعیت،
طول و سختی المان قائم تأثیر زیادی بر الگوی توزیع لنگر خواهد داشت .برای بررسی این پدیده تحت اثر بارگذاری ثابت برای
سیستم طره معمولی و قابی ،تغییرات لنگر خمشی در نقاط بحرانی نسبت به تغییرات  در نمودار شکل  13برای یک حالت
خاص نشان داده شده است .سازه مورد نظر دارای عرض بارگیر معادل  5متر ،طول دهانه و ارتفاع  5متر و تحت اثر بارگذاری
زنده به شدت  300 kg/m2و مرده به شدت  500kg/m2و با ترکیب

بار 1.2DL  1.6LL

بررسی میشود .همچنین المانهای

افقی و قائم دارای ممان اینرسی یکسان هستند.

شکل  -13تغییرات لنگر خمشی برای نقاط بحرانی به ازای مقادیر مختلف α

به کمک روابط تحلیل سازهها ،مشخص میشود که لنگر خمشی تکیهگاه ( )MABو لنگر انتهای عضو قائم ()MBE
دارای اکسترمم نسبی بوده و با افزایش  مقادیر لنگر تکیهگاه ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد .این روند تغییرات برای
المان قائم ابتدا افزایشی و سپس کاهشی خواهد بود .نکته قابل توجه آن است که میانگین این دو تقاضا مستقل از مقدار 
15

بوده و برای هر سازه ثابت است .بدیهی است که لنگر بخش طرهای ( )MBCبا افزایش مقدار  به سمت واحد ،به مقدار صفر
میل کند.
از آنجا که سهم نیروی اعضای تشکیلدهنده سازه به سختی آنها وابسته است ،اگر سختی تیر طره نسبت به المان
قائم افزایش یابد ،فاصله بین دو منحنی  MABو  MBEبیشتر شده و انحنای دو نمودار کاهش و به سمت خط افقی میل
خواهند کرد .به بیان بهتر در حالت حدی ،اگر سختی تیر در مقایسه با المان همبند از حدی فراتر رود ،المان قائم تقید قابل
توجهی برای تیر طره ایجا د نخواهد کرد و حضور یا عدم حضور المان تأثیرگذار بر روند باربری نیست .در مقابل ،در حالتی که
سختی المان قائم بیشتر از سختی تیر باشد ،دو نمودار به یکدیگر نزدیک تر شده و حتی در مواردی سهم المان قائم از توزیع
لنگر خمشی بیشتر از تیر طره خواهد بود .در حالت حدی ،در صورتی که سختی المان قائم بسیار بزرگتر از تیر در نظر گرفته
شود ،نمودار مذکور به صورت شکل  15تغییر خواهد یافت:

شکل  -15تغییرات لنگر خمشی برای نقاط بحرانی به ازای تغییرات  و  

I cb



I cc

بر این اساس ،موقعیت بهینه المان قائم برای طراحی نیرویی سازه مکانی است که لنگر خمشی بحرانی اعضا کمینه
باشد .در نمودار شکل  ،مقادیر بهینه  برای کمینه شدن لنگر تکیهگاه ( )MABبا نماد   optمتناسب با تغییرات  و 

ارائه شده است .با استفاده از روابط شیب-افت میتوان ثابت کرد   optبرای لنگر المان قائم نیز یک اکسترمم نسبی است.
برای درک بهتر این قضیه با مراجعه به نمودار شکل  13مشاهده میشود که هر دو اکسترمم محلی برای  MABو  MBEدر یک
نقطه واقع شده اند.
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شکل  -16موقعیت بهینه المان قائم نسبت به تغییرات  و 

بر اساس این نمودار ،با افزایش ممان اینرسی یا کاهش طول تیر طره ،جهت دستیابی به کمینه مقدار لنگر در
تکیهگاه مقدار   optافزایش می یابد .از زاویه دید دیگر ،با افزایش سختی المان همبند ،جهت کاهش تقاضای خمشی تیر طره
الزم است المان قائم به سمت تکیهگاهها نزدیکتر شود .این اطالعات جهت انتخاب مناسب مقاطع برای طراحی میتوانند
بسیار مفید باشند .ذکر این نکته ضروری است که در اتصال منقطع طرهها به یکدیگر ،تیر فوقانی دارای نیروی فشاری و تیر
تحتانی دارای نیروی کششی خواهد بود .اثر این نیروی محوری در کاهش ظرفیت خمشی مفید اعضا باید لحاظ شود .مقدار
کوپل نیروی فشاری و کششی تیرهای طره فوقانی و تحتانی از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

2 M BE
Lcce

()39

Paxial 

مقایسه کارایی اقتصادی دو طره ساده و مقید با المان همبند
این بخش به طراحی دو سازه نشانداده شده در شکل  10خواهد پرداخت .طراحی انجام شده برای سازه فلزی ،سازگار
با ضوابط بارگذاری مباحث ششم و دهم از مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است .یکی از پراهمیتترین مقاصد این
پژوهش اثبات برتری اقتصادی سیستم قابی نسبت به طرههای معمولی میباشد .ارتفاع سازه معادل  3/3متر و طول طرهها 5
متر فرض شده است .سایر فرضیات عبارتند از :بار مرده استاتیکی(بدون احتساب وزن پروفیل) ،500kg/m2=DL ،بار زنده=LL ،
( 300kg/m2مطابق با مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان بار قسمتهای بالکن  1/5برابر بار زنده کفهای مجاور درنظر
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گرفته میشود که معموالً در ساختمانهای مسکونی برابر  200kg/m2لحاظ میگردد)  ،وزن مخصوص مصالح فوالدی،
 ،7850kg/m3=ρعرض بارگیر ،8m =WTB ،مدول ارتجاعی فوالد ،2×1010 kg/m2= E،تنش تسلیم مصالح فوالدی=Fy ،
 .2/4×107kg/m2طراحی اعضای تیر-ستونی بر مبنای ضوابط طراحی به روش حالت حدی ( )LRFDصورت خواهد گرفت .با
فرض این که اعضای طره باال و پایین دارای مقطع یکسان باشند و فرض شود طراحی بر مبنای مقاطع فوالدی نوردشده  IPEو
 IPBاز جدول اشتال صورت بگیرد ،تعداد کل حاالت مفرض برای انتخاب مقاطع سازه معلق برابر با  422مورد خواهد بود که
پایه این توان تعداد مقاطع موجود در پایگاه داده مقاطع طراحی است .به کمک برنامهنویسی کامپیوتری تحلیل و کنترل هریک
از  1764حالت مفروض در کسری از دقیقه امکانپذیر است و جواب بهدست آمده اقتصادیترین طرح ممکن خواهد بود .این
عملیات به وسیله کدنویسی در محیط نرمافزار  MATLABبه سادگی امکانپذیر است .روندنمای عملکرد این برنامه با عنوان
 1SSCFOدر 11Error! Reference source not found.نمایش داده شده است.
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با اجرای برنامه بهترین و سبکترین طرح برای سیستم باربر قابی و طرههای مستقل ،به دلیل بررسی کلیه حاالت
مفروض به دست خواهد آمد .هم چنین مقاطع بهینه برای اعضای طره و همبند متناظر با هر  قابل بررسی است .در این
مسأله فرض شده است موقعیت عضو همبند با بازههایی برابر  0/05طول عضو طره جابجا شود .نتایج به دست آمده برای
طراحی کنسول  5متری به ارتفاع طبقه  3/3متر ،درجدول  1ارائه شده است .با بررسی حاالت متنوع برای طول دهانه معلق،
مشخص می شود برای بارگذاری فوق که یک تخمین مناسب از بارهای ثقلی وارد به سازهها است ،موقعیت بهینه برای المان
قائم ،عموم ًا از حالتی پیروی میکند که منجر به کاهش لنگر تکیهگاه میشود .از این پدیده میتوان چنان نتیجه گرفت که
معیار حاکم در سیستم باربر قابی عموماً معیار نیرو خواهد بود و تغییرمکان حداکثر انتهای سازه معلق ،در اکثریت موارد به
خوبی مهار شده است .این الگوریتم طراحی برای طولهای مختلف دهانه معلق به کمک برنامه

SSCFO

تکرار شده و نتایج

آنها به صورت خالصه در نمودار شکل قابل مشاهده است که محور افقی موقعیت نسبی عضو همبند و محور قائم ،نسبت وزن
سازه بهینه طراحی شده با عضو همبند به وزن سازه با طرههای ساده را نشان میدهد.
جدول -1نتایج طراحی برای کنسول  5متری
بار گسترده

مقطع عضو
همبند

مقطع عضو
طره

نوع سازه

هزینه نسبی
 FCSبه طره ساده

وزن سازه
)(kg

α

Icce
)(cm4

Icb
)(cm4

-

IPB 500

دو تیر طره مجزا

)(kg/cm

-

1870

-

-

107200

55.9

IPE 450

سبکترین طرح

0.60

1126

0.35

67120

33740

55.5

IPE 550

IPE 600
IPE 600
IPE 500
IPE 500
IPE 550
IPE 600
IPE 600
IPE 600
IPE 600
IPE 600

0.81
0.74
0.65
0.62
0.68
0.70
0.69
0.69
0.69
0.69

1519
1382
1206
1163
1279
1306
1294
1294
1294
1294

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

48200
11770
48200
33740
23130
2770
1940
1940
1940
1940

92080
92080
48200
48200
67120
92080
92080
92080
92080
92080

55.8
55.5
55.5
55.4
55.5
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4

IPE 500
IPE 330
IPE 500
IPE 450
IPE 400
IPE 220
IPE 200
IPE 200
IPE 200
IPE 200

دو تیر مقید با عضو همبند

شکل  -12نتایج طراحی برنامه  SSCFOو مقایسه نتایج با حالت مبنا
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نتیجهگیری و جمعبندی
همانگونه که از نتایج جدول  1بر می آید ،به کمک اتصال دو تیر طره مجزا به یکدیگر ،سازه معلق در حدود  40درصد
در بهترین موقعیت برای المان همبند (  )   0.35سبکتر شده است .با مراجعه به نمودار شکل  12مشخص میشود ،که
موقعیت بهینه المان همبند قائم ،بسیار نزدیک به موقعیتی است که لنگر تکیهگاه کمینه شده باشد .علت اختالف ناچیز را
می توان به اثر نیروی محوری در کاهش ظرفیت عضو نسبت داد .نکته مهمی که نباید از آن غافل شد ،محدودیت پایگاه داده
مقاطع است .علت استفاده از مقاطع مفروض ،انجام یک پژوهش دقیق با معیارهای عملی در فضای طراحی حرفهای است .در
کشورهای توسعه یافته که تمرکز بر استفاده از مقاطع نوردشده میباشد ،این محدودیت قابل درک است ،اما به نظر میرسد با
افزایش تنوع و بازه مقاطع قابل استفاده (ضعیف تا قویترین مقطع) عملکرد رفتار قابی بهبود یابد .همچنین مقاومترین و
سختترین عضو پایگاهداده ( )IPB1000به تنهایی قادر به تحمل بار مفروض تا حداکثر  9متر طول دهانه میباشد .این در
حالی است که با استفاده از روش قابی ،برنامه  SSCFOتوانست تا دهانه  12متر ،طرح معقولی برای سازه معلق ارائه کند که
بیانگر پتانسیل باالتر رفتار قابی نسبت به عملکرد مجزای اعضای طره میباشد .در نهایت میتوان به این جمع بندی رسید که
با تغییر در موقعیت المان قائم ،می توان رفتار سیستم باربر قابی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید .در صورتی که تمرکز بر
کاهش تغییرشکل و یا تقاضای نیرویی باشد ،موقعیت بهینه المان قائم تفاوت خواهد کرد .بر اساس تحلیلهای انجام شده،
استفاده از رفتار قابی منجر به کاهش چشمگیر تغییرشکل انتهای سازه معلق خواهد شد و عموم ًا معیار حاکم بر طراحی اعضا
لنگر خمشی تکیهگاهها خواهد بود .در این مطالعه موردی ،برای اکثریت موارد موقعیت بهینه المان قائم در فاصله تقریبی
 0/35برابر طول تیر طره از تکیهگاه قرار دارد .برای طرههای کوتاهتر از ارتفاع طبقه به نظر میرسد ،تقویت عضو افقی
اقتصادیتر از افزودن المان همبند باشد .با این وجود در اکثر حاالت بررسی شده در شکل  ،12سازه مقید نسبت به دو طره
مجزا سبکتر خواهد بود.
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