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چکیده
در مهندسی سازه ،دیوار برشی نوعی سیستم سازه ای محسوب می شود که مقاومت سازه را در مقابل بارهای جانبی نظیر باد و
زلزله تامین می نماید .این سیستم سازه ای در کنار مزایای خود ،مسلماً معایبی نیز دارد که از مهمترین آنها می توان به سختی
عملیات اجرا و زمان بر بودن آن و همچنین وزن باالی این نوع سازه ها اشاره نمود که مستلزم صرف هزینه های هنگفت
می باشد .از این رو سازه های فضایی به علت سرعت و سهولت عملیات اجرا ،سبک بودن و از همه مهمتر مقاومت باالیی که در
مقابل بارهای وارده از خود نشان می دهد جایگزین مناسبی برای دیوارهای برشی محسوب شده که عالوه بر تامین مقاومت
سازه در مقابل بارهای جانبی ،در جهت سبک سازی سازه نیز نسبت به دیوارهای برشی ارجح تر هستند .لذا در این پژوهش
رفتار سازه های فضایی را به عنوان عناصر مقاوم در مقابل بارهای جانبی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
کلید واژه :سازه های فضایی ،دیوار برشی ،بارهای جانبی

 -1مقدمه
از اوایل قرن بیستم میالدی هنگامی که اولین نمونه های سازه های مشبک فضایی در سال  1091توسط الکساندر گراهام بل
ابداع و جهت استفاده در بال های کایت قرار گرفت شاید کمتر کسی تصور می کرد که این ایده بدین سرعت پیشرفت کرده تا
جایی که امروزه پروژه های بسیاری در سراسر دنیا ،اجرا و به بهره برداری رسیده باشد ] .[1با نگاهی به برخی پروژه های معروف
نظیر سقف ترمینال منچستر انگلستان ( ،)1001سقف سالن ورزشی پاالفولس اسپانیا ( ،)1001سقف استادیوم سیدنی استرالیا
( )1001و بسیاری دیگر به این مهم پی می بریم که طرح سازه های فضایی عمدتاً به منظور پوشش دهانه های بزرگ و به عنوان
سقف مورد بهره برداری قرار گرفته است ] .[2حال اینکه کاربردهای سازه های فضایی تنها به این مورد محدود نمی شود و از
آنجایی که این سیستم سازه ای با توزیع نیرو بین اعضای خود رفتاری سه بعدی را عرضه می کند بنابراین می تواند در مقابل
اعمال بارهای بسیار بزرگ ،اعم از بارهای مرده و زنده ،مقاومت خوبی از خود نشان داده ،به طوری که امروزه پیشنهادات
جسورانه و گاهاً دور از ذهن توسط شرکت های طراح سازه های فضایی در سراسر دنیا بیان شده است که از آنها می توان به
پیشنهاد شرکت شیمیزو در ژاپن اشاره نمود که طرح یک شهر در هوا به شکل هرم را ارائه کرده بطوریکه در ساعات کاری به
بیش از یک میلیون نفر می رسد و بر روی یک سازه عظیم از خرپای فضایی استوار است .حال در این پژوهش می خواهیم از
سازه های فضایی به عنوان دیوار برشی به منظور تامین مقاومت سازه در مقابل بارهای جانبی نظیر بار باد و زلزله استفاده نموده
و رفتار یک قاب دو بعدی را در دو مرحله به صورت ساده و با دیوار مشبک فضایی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
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 -2معرفی پل پیشنهادی
سازه مورد بحث یک قاب دو بعدی متشکل از سه عنصر به صورت دو ستون و یک تیر هر یک به طول  4متر است بطوریکه
مطابق شکل  1در انتهای ستون ها به دو تکیه گاه به صورت مفصلی و دو مجهولی ختم می شود .مقطع تیر و ستون های این
قاب دو بعدی از پروفیل  IPE 18اختیار شده و کلیه اتصاالت تیر به ستون ،مفصلی تعریف گردیده است .این قاب ابتدا به
صورت ساده و سپس همراه با عناصر مقاوم در مقابل بارهای جانبی به صورت یک شبکه فضایی متشکل از  21گره و  24عضو
می باشد که طول اعضای آن در هر دو محور  Xو  Zبرابر با  1متر بوده و کلیه عضوهای سازه مشبک فضایی دارای سطح مقطع
یکسان با قطر  12/09سانتی متر و به صورت توخالی با ضخامت جدار  4میلی متر می باشد .طرح آرایش المان های این دیوار
مشبک فضایی توسط نرم افزار  [0]،[1]،[0]،[6]،[5] Formianو معرفی مشخصات سازه ای و آنالیز هر مدل توسط نرم افزار
 [4]،[1] Sap2000و به روش خطی صورت گرفته است .جهت اتصال اعضا به یکدیگر از گره های مرو ( )Meroاستفاده شده و
از آنجایی که در نرم افزار  Sap2000قابلیت معرفی نوع گره ها وجود نداشته لذا از وزن هر گره صرف نظر کرده و اتصاالت بین
اعضا را مفصلی فرض نموده ایم .در هر دو مدل پیش رو ،نیروی افقی  Pمعادل  1999 Kgfبه سازه مورد نظر اعمال می شود که
مسلماً تغییر شکل هایی را در سازه به همراه خواهد داشت که در دو مدل مورد بحث متفاوت می باشد .لذا در این پژوهش ابتدا
مدل اول که یک قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک فضایی است را با نرم افزار مدل سازی نموده و بیشترین تغییر مکان های آنرا
تحت اثر بار اعمالی  Pمورد بررسی قرار می دهیم و سپس مطابق شکل  2همین قاب را که با دیوار مشبک فضایی در مقابل
بارهای جانبی مقاوم شده است تحلیل نموده و بیشترین تغییرمکان های بدست آمده را با مدل پیشین مقایسه می نماییم.

شکل  :2قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی

شکل  :1قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک فضایی

 -1بررسی تغییرمکان در قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک فضایی
همانطور که در شکل  1مالحضه می شود قاب دو بعدی مدل اول که بدون دیوار مشبک فضایی است در اثر بار جانبی  Pدچار
تغییرمکان شده و در شکل  4حداکثر میزان تغییرمکان اعضای سازه که برابر با  9/16101متر است مشاهده می شود.
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شکل  :1قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک فضایی
تحت اثر بار جانبی P

شکل  :4تغییر مکان قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک فضایی
تحت اثر بار جانبی P

 -4بررسی تغییرمکان در قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
همانطور که در شکل  5مالحضه می شود این بار ،قاب دو بعدی مدل اول را که با دیوار مشبک فضایی متشکل از  21گره و 24
عضو مقاوم شده است در نظر می گیریم .این سازه نیز مانند سازه قبل تحت تاثیر بار جانبی  Pمعادل  1999 Kgfقرار گرفته
بطوریکه محل اعمال بار در هر دو سازه یکسان است .در اثر این بار اعمالی مسلماً تغییرمکانهایی در تک تک اعضای سازه به
وجود می آید که حداکثر میزان تغییرمکان مطابق شکل  6برابر با  9/99210متر است.

شکل  :5قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
تحت اثر بار جانبی P

شکل  :6تغییر مکان قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
تحت اثر بار جانبی P

از مقایسه حداکثر مقادیر تغییرمکانهای دو سازه اخیر درمییابیم که وقتی یک قاب دوبعدی با دیوار مشبک فضایی مقاوم
می شود در واقع با این کار تعداد المانهای سازه افزایش یافته و به تبع آن مصالح سازه بیشتر شده که این افزایش حجم مصالح
مسلماً افزایش سختی سازه را به همراه خواهد داشت و از آنجایی که سختی عکس تغییرمکان است هر چه سختی سازه افزایش
یابد ،تغییرمکان آن کاهش خواهد یافت .بطوریکه مالحضه می شود در سازه اول که یک قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک
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فضایی است پس از اعمال بار  Pسازه دچار تغییرمکان های شدید شده که حداکثر مقدار این تغییرمکان معادل  16/10سانتی
متر می باشد .حال وقتی همین قاب دو بعدی را با دیوار مشبک فضایی مقاوم می کنیم تغییرمکان های سازه به شدت کاهش
یافته بطوریکه حداکثر مقدار آن به  2میلی متر می رسد .این کاهش چشمگیر تغییرمکان ها در مدل دوم که با دیوار مشبک
فضایی طرح شده است بیانگر افزایش سختی سازه نسبت به مدل اول می باشد که بدون دیوار مشبک فضایی مورد مدل سازی و
تحلیل قرار گرفته است.

 -5بررسی نیروهای برشی در اعضای قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
با نگاهی به شکل  0دیاگرام نیروهای برشی در تک تک اعضای قاب دو بعدی بدون دیوار مشبک فضایی مشاهده می شود که
بیشترین مقدار این نیروها معادل  1922/51 Kgfمی باشد .از مقایسه این مقدار نیروهای برشی با مقادیر دیاگرام های نشان
داده شده در شکل  1که مربوط به قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی بوده و حداکثر نیروهای برشی معادل  200/06 Kgfرا
به ثبت رسانده است در می یابیم که وجود دیوار مشبک فضایی در دهانه قاب ها باعث توزیع نیروهای برشی در تک تک
المان های قاب و دیوار مشبک شده و به علت رفتار سه بعدی اینگونه سازه ها و افزایش تعداد المانها مسلماً هر المان سهم
کمی از این نیروها را تحمل می کند که این امر باعث کاهش مقاطع عناصر اصلی از قبیل تیرها و ستون های سازه می شود.

شکل  :0دیاگرام نیروهای برشی در اعضای قاب دو بعدی
بدون دیوار مشبک فضایی

شکل  :1دیاگرام نیروهای برشی در اعضای قاب دو بعدی
با دیوار مشبک فضایی

 -6بررسی نیروهای محوری در اعضای قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
این موضوع در مورد نیروهای محوری ناشی از بار افقی  Pنیز صادق است بطوریکه مطابق شکل  19وقتی یک قاب دو بعدی را
با دیوار مشبک فضایی مقاوم می کنیم در واقع با این کار تعداد اعضا و به تبع آن مصالح سازه را افزایش داده و از آنجایی که
سازه های فضایی رفتاری سه بعدی دارند لذا نیروهای محوری در کلیه اعضای سازه اعم از اعضای اصلی قاب نظیر تیر و ستون و
همچنین کلیه اعضای سازه مشبک فضایی تقسیم شده و این امر منجر به کاهش سهم هر عضو از نیروهای محوری می شود و
در نتیجه کاهش سطح مقطع اعضای اصلی قاب را به همراه خواهد داشت .از این رو مطابق شکل  0وقتی قاب دو بعدی مورد
نظر بدون دیوار مشبک فضایی تحت تاثیر بار افقی  Pقرار می گیرد بیشترین مقدار نیروهای محوری در اعضای اصلی قاب
معادل  1922/59 Kgfاست .این در حالیست که مقادیر نیروهای محوری در اعضای اصلی قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
متغیر بوده بطوریکه مطابق شکل  19بیشترین مقدار آن از  000/41 Kgfتجاور نکرده و این کاهش نیروهای محوری در مدل
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اخیر نسبت به مدل قبل که بدون دیوار مشبک فضایی است به علت توزیع نیروهای محوری در کلیه اعضای اصلی قاب و
اعضای دیوار مشبک فضایی می باشد که مسلماً سهم هر عضو از این نیروها کمتر از مقادیر نیروهای محوری در قاب دو بعدی
بدون دیوار مشبک فضایی خواهد بود.

شکل  :0دیاگرام نیروهای محوری در اعضای قاب دو بعدی
بدون دیوار مشبک فضایی

شکل  :19دیاگرام نیروهای محوری در اعضای قاب دو بعدی
با دیوار مشبک فضایی

 -0بررسی لنگرهای خمشی در اعضای قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
لنگرهای خمشی به وجود آمده نیز همانند نیروهای برشی و محوری رابطه مستقیم با تعداد المانهای موجود در یک سازه دارد
بطوریکه مطابق شکل  11وقتی قاب دو بعدی فاقد دیوار مشبک فضایی است بیشترین مقدار لنگرهای خمشی معادل
 4909/94 Kgfمی باشد و این در حالیست که مقادیر این لنگرها در اعضای اصلی قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی متغیر
بوده و مطابق شکل  12در بیشترین حالت از  249/02 Kgfتجاوز نکرده است .علت این امر را می توان در کثرت اعضای مدل
دوم نسبت به مدل اول و توزیع لنگرها بین کلیه اعضای سازه از قبیل اعضای اصلی قاب و اعضای شبکه فضایی جستجو کرد
بطوریکه هر عضو به نوبه خود سهمی از این لنگرهای خمشی را تحمل خواهد کرد و در نتیجه از لنگرهای وارد به اعضای اصلی
کاسته شده و مسلماً مقاطع آنها به علت وجود نیروهای کمتر اعم از نیروهای محوری ،برشی و لنگرهای خمشی به طور
چشمگیری کوچکتر خواهد شد.
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شکل  :11دیاگرام لنگرهای خمشی در اعضای قاب دو بعدی
بدون دیوار مشبک فضایی

شکل  :12دیاگرام لنگرهای خمشی در اعضای قاب دو بعدی
با دیوار مشبک فضایی

 -1بررسی توزیع تنش ها در اعضای قاب دو بعدی با دیوار مشبک فضایی
همانطور که می دانیم ماهیت سازه های فضایی توزیع نیروهای داخلی بین کلیه اعضای آن می باشد که این امر منجر به کاهش
نیروهای داخلی اعم از نیروهای محوری ،برشی و لنگرهای خمشی در تک تک اعضا می شود .از این رو هر عضو سهم کمی از
کل نیروهای وارده را تحمل خواهد نمود که در واقع کاهش سطح مقطع اعضا را به همراه خواهد داشت .حال با نگاهی به شکل
 11مالحضه می شود که اعضای قاب دو بعدی فاقد دیوار مشبک فضایی تحت تاثیر تنش های بحرانی تری نسبت به اعضای قاب
دو بعدی با دیوار مشبک فضایی قرار دارد .بطوریکه مطابق جدول تنش نشان داده شده در شکل  15رنگ خاکستری بیانگر
کمترین میزان تنش در اعضا می باشد و هرچه به طرف راست این جدول رنگ بندی حرکت کنیم بر میزان تنش ها افزوده شده
و در نهایت رنگ قرمز که بیشترین میزان تنش ها را نشان می دهد بیانگر عبور تنش های مجاز عضو از محدوده توصیه شده
توسط آیین نامه  AISCآمریکا می باشد که حداکثر مقدار تنش های اعضا را به  1/95محدود نموده است .حال با نگاهی مجدد
به شکل  11مالحضه می شود که تنش های موجود در اعضای سازه پیش رو از محدوده مجاز آیین نامه  AISCکه معادل 1/95
می باشد گذشته و به رنگ قرمز نشان داده شده اند .این موضوع بیانگر آنست که اعضای این قاب دو بعدی که فاقد دیوار مشبک
فضایی است تحمل تنش های وارده را نداشته و باید سطح مقطع اعضا افزایش یابد .در مورد قاب با دیوار مشبک فضایی به علت
توزیع نیروهای داخلی در کلیه اعضا اعم از اعضای اصلی سازه و اعضای سازه مشبک فضایی ،سهم هر عضو از این نیروهای
داخلی به شدت کاهش یافته بطوریکه اعضای اصلی سازه به راحتی قادر به تحمل این نیروها بوده و همانطور که در شکل 14
مالحضه می شود کلیه اعضای سازه در محدوده مجاز آیین نامه قرار داشته و به رنگ آبی می باشد که این موضوع بیانگر
استحکام قاب با دیوار مشبک فضایی در مقابل بارهای جانبی است.
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شکل  :11توزیع تنش ها در اعضای قاب دو بعدی
بدون دیوار مشبک فضایی

شکل  :14توزیع تنش ها در اعضای قاب دو بعدی
با دیوار مشبک فضایی

شکل  :15راهنمای رنگ بندی تنش ها

 -0نتیجه گیری
استفاده از سازه های فضایی به عنوان عناصر مقاوم در مقابل بارهای جانبی منجر به توزیع این بارها بین کلیه عناصر سازه اعم از
اعضای اصلی و اعضای سازه مشبک فضایی شده و هر عضوی به نوبه خود در تحمل این بارها سهیم می شوند .این امر منجر به
کاهش نیروهای داخلی اعم از نیروهای محوری ،برشی و لنگرهای خمشی در تک تک اعضا شده و اعضای اصلی سازه سهم
کمی از این بارها را تحمل کرده و بدون نیاز به افزایش سطح مقطع آنها قادر به تحمل نیروهای مذکور خواهد بود .در واقع
دیوار مشبک فضایی به علت رفتار سه بعدی و پخش بارها در کلیه اعضای خود بیشترین سهم بارهای وارده را به خود اختصاص
میدهند که این امر ،کاهش چشمگیر تنش های داخلی اعضا و کاهش سطح مقطع اعضای اصلی سازه را به همراه خواهد
داشت .از طرفی استفاده از این سیستم سازهای مقاوم در مقابل بارهای جانبی منجر به افزایش تعداد اعضای سازه و به تبع آن
افزایش مصالح آن شده و در نتیجه سختی سازه بیشتر می شود و از آنجایی که سختی عکس تغییرمکان است مسلماً
تغییرمکانهای تک تک اعضا و گره های سازه کاهش یافته و پایداری سازه در مقابل بارهای مذکور افزایش خواهد یافت .عالوه بر
این استفاده از سازه های مشبک فضایی به عنوان عناصر مقاوم در مقابل بارهای جانبی منجر به سهولت و سرعت عملیات
اجرایی و کاهش هزینه های ساخت و ساز شده و به علت سبک بودن و مقاومت باالیی که در مقابل بارهای وارده از خود نشان
می دهد جایگزین مناسبی برای دیوارهای برشی محسوب می شوند.
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